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ৈবাদার্র্ঃ অপ 
তারতের অধ্যাত্স-সাধনা 'ও ধন্মসংস্কৃতিময় জীবনে দক্ষিণ 

ভারতের সিদ্ধ শৈব সাধকদল সংযোজিত করিয়াছেন এক অত্যুজ্জল 

অধ্যায়। পৌরাণিক ও এতিহাসিক উভয যুগেই দলে দলে তাহারা 

আবিভূতি হইয়াছেন, মুমুক্ষু সাধকদের দিয়াছেন দিব্যলোকের 

আলোক-সন্কেত, জনজীবনের স্তরে স্তরে ছড়াইয়াছেন কল্যাণধারা | 

এই মহ।ম্মাদেরই অন্তম শৈবাচাধ্য অগ্পর। কৃচ্ছ_, '্যাগ-তিতিক্ষা, 

অনন্য ইঞষ্টসেবা ও কঠোর যোগসাধনার সহিত শৈবাগমের জ্ঞানৈশ্বধ্য 

সমধ্বিত হয তাহার সাধনজীবনে | বন্ুজনের আলোক-দিশারী রূপে 

সব্বর তিনি কাহিত হইয়া উঠেন । 
অগ্লর আবিভূতি হন আন্রমানিক ৬০* খুষ্টান্দে। তামিল 

দেশেব, বর্তমান তামিল নাড়র, দক্ষিণ 'আর্কট জেলার এক ক্ষুদ্র গ্রামে 

তাহার জন্ম। শিব-সাধনার এতিহ্যের ধারাটি দীর্ঘদিন প্রবাহিত 

ছিল তাহাদের বংশে । অগপ্পরের পিতা ছিলেন সেই ধারারই এক 

ধাবক ও বাহক। নৈষ্ঠিক শিবভক্ত বলিয়াও স্থানীয় অঞ্চলে তাহার 

যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। 

শৈশবেই অগ্পবের জীবনে নামিয়া আসে দৈবের নিম্মম আঘাত। 

অল্প দিনেব বাবধানে জনক ও জননী শিশুপুত্রের মায় কাটাইয়৷ 

ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান। অগ্রের বাল্যবিধব। জ্যেষ্ঠা ভগিনী এই 
সংসারেই বাস করিতেন ; এখন হইতে তিনিই গ্রহণ করেন তাহার 

লালনপালনের ভার। 

বালক কালেই অগ্নরের অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার পরিচয় 

পাওয়। যায়। দিদি অতশয় যত্বে যেমন তাহাকে প্রতিপালন করিতে 

থাকেন, তেমনি করেন তাহার লেখাপড়ার স্ুুবাবস্থা। গ্রামের 

চতুম্পাঠীতে অগ্নরকে তত্তি করিয়া দেওয়া হয় এবং অল্পকালের 
১*মন১ 



হু ভারতের সাধক 

মধ্যেই উচ্চতর পাঠসমূহ অনায়াসে তাহাকে আয়ত্ত করিতে দেখা 
যায়। শিক্ষক ও পড়য়ারা সবাই চমতকৃত হন, ভ্রাতার কৃতিত্ব লক্ষ্য 

করিয়। দিদিরও আনন্দের অবধি নাই | দিনের পর দিন তাহাকে 

তিনি উৎসাহিত করিতে থাকেন । 

নিতাকার পাঠ যেই সমাপ্ত হয় অমনি বালক অগ্নব ন্রেহময়ী 

দিদির কোল ঘে'ষিয়া আসিয়া বসেন, তাহার মুখ হইতে শোনেন 

প্রাচীন পুরাণ শাস্ত্রের মনোজ্ঞ উপাখ্যান, সাধু মহাতআ্দের দিব্য 

জীবনের কত অলৌকিক কাহিনী । 

ভক্তিসিদ্ধ শৈবঞ্জকর কাছে দিদি দীক্ষা নিয়াছেন। সংসারের 

কাক্তকম্ম "মার অগ্পবের দেখা-শুনাব সময় ছাড়া দিন রাতেব বাকী 

সময়টা তাহার কাটে শিনের আরাধনা ও জপধ্যানে। সকল কিছু 

অনুষ্ঠানের শেষে, শিব মন্দিরের গর্ভগুহে বসিয়া এই বরীয়সী 

পৃজারিণী প্রতিদিন ভক্তিভরে আবৃত্তি করেন সিদ্ধাচাঁধা মাণিক্য- 
বাচক-এর অপুর্ব স্তোত্রমালা। শিব প্রশস্তির গন্ভীর ধ্বনিতে সার! 
মন্দির গম্গম্ করিযা উঠে । মন্দির চত্বরে ক্রীড়ারত অগ্পর উচ্চাকিত 

হইয়া উঠে, কি এক অজানা নাকধণে ছুটিয়া আসে পুজাবেদীর 

কাছে, দিদির '্গাব-প্রদীপ্ত আন্নের দিকে চাহিয়া থাকে নিনিমেষে | 

শিবভক্তির রসে বসাধিত দিদির সাধনজীবন এমনি করিয়া দিনের 

পরদিন প্রভাবিত করিতে থাকে বালক অগ্লবকে । 

কযেক বৎমরের মপো চতুষ্পাহীর পড়া শেষ হইয়া যায় । এবার 

কোন উচ্চতর শান্ত পাঠেক কোন্দরে পশ্রকে যাইতে হইবে | সারা 

দক্ষিণদেশে তখন কার্চীর খুব অখ্যাতি । এ নগবা শুধ পল্লবরাজ 

প্রথম মহেন্দ্র বাজধানশই নয, উহা তখন সারা তারাতেব অন্য"ম 

শ্রেষ্ট বিদ্যাকেন্দ্র । রাজ্জা! মতেন্্র ধর্মের দ্রিক দিয়া জৈনমতাবলম্বী, 

তাহার উৎসাহ ৪ পু্ঠপোষকতায় উত্তর ভারতের বড় বড় জেন 

পগ্ডিভেবা রাজধানীতে জন্ডো হইয়াছেন । এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে 
জৈন শাস্্রবিদ্ ও তর্কশূরদের এক প্রসিদ্ধ মহাবিগ্ভালয়। রাজসভায় 

প্রায়ই শাস্ত্র বিচার ও তর্কদ্ন্দ অনুষ্ঠিত হয়__ হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সব 



শৈবাচার্যয অঙগ্গর ৩ 

ধর্মের পিতেরাই সমবেত হন নিজ নিজ মতবাদের 'প্রীধান্ত স্থাপনের 

জন্য | তাই কাধ্ধী তখন পরিণত হইয়াছে সর্র্বশাস্ত্রেরই পঠস্থান রূপে । 

চতুষ্পাঠীর পণ্তত ও পড়ুয়াদের কাছে অগ্পর কাঁঞ্চীনগরের 
বি্ভাবৈভবের কথা শুনিয়াছেন। নিজে তিনি উৎসাহী বিস্যার্থী, 

তাছাড়া, সর্বশাস্থে পারঙ্গম হওয়ার উচ্চাকাজ্ষা সম্প্রতি তাহাকে 

পাইয়া বমিয়াছে। বেশ কিছুদিন যাবৎ তাহার কিশোব শন চঞ্চল 

হইয়াছে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাতীর্ঘ কাঞ্চীতে বনশাস করার জন্াা। সেখানে 
গিয়া, সর্ব্বশান্ত্রে বাৎপন্ন হইয়া, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের সম্মান লাভ করিবেন 
ইহাই তাহার অভিলাষ । 

জোষ্ঠা ভগিনীকে একদিন কহিলেন, “পিদি, কাক্ধীতে গিয়ে শিক্ষা 

লাভ করবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। সেই ব্যবস্থাই তুমি 
আমার ক'রে দাও । বিগ্তা্থী হিসাবে এজন্ব যা কিছু *1[গ-তিতিক্ষ। 

শ্বীকার করতে হয়, আমি তানে একট্ুও গশ্চাদ্পদ হবে। না । তোমায় 

আমি কথা দিচ্ছি, সেখানে থেকে) সর্বশাস্ত্রে পারদশী হয়ে আমি 

দেশে ফিরবো” 

দিদি কহিলেন, “ওরে তুই কৃতী হবি, বংশের মুখ জ্বল করাব 

তাই যে আমি চাই। আর সেই ভরসায়ই যে আমি এগ্কাল দিন 

গুন্ছি। কি ভাই, কাব্চীর 1বগ্াপীঠে তোর পড়াট। আমার যেন 

ভাল ঠেকছে ন11” 

“কেন বলতো 2 ক্ষু্ন মনে প্রশ্ন করেন অগ্নব। 

“শুনেছি, কাঞ্ধীতে রাজ! মহোন্দ্রের সম্প্রদায়, অথাৎ, জৈনেরাই 

বেশী প্রতিপত্তিশালী । জৈন শাস্ববিদ্দের সেখানে প্রবল প্রতাপ, ম্টায়- 
শাস্ত্রের কূটতর্ক নিয়ে সদাই তাদের কচকচি। ঈশ্বরের প্রশ্ন সেখানে 
গৌণ, আমাদের ইঞ্ট বিগ্রহ শিব যেখানে রয়েছেন অবজ্ঞাত হয়ে।” 

“এ তুমি কি বলছে! দিদি, আমি নিজে যদি ঠিক থাক, আমার 

নিজের ধ্যানপারণ| যদি ঠিক থাকে, তবে কেউ আমার অনিষ্ট করতে 

পারবে না। তাছাড়া, এযুগে প্রকৃত শাস্্বিদ্ হাতে হলে ঈশ্বরমুখী 
আর ঈশ্বরবিমুখী উভয় শান্ত্রই পাঠ করতে হবে। কাঞ্ধী ছাড়! 

কোথাও যে তার সুবিধে নেই।” 



৪ ভারতের সাধক 

“আমি বলি কি, তুই বরং চিদম্বরমে চলে যা, সেখানকার শিব- 

মন্দিরে রয়েছেন শৈবাগমের দিকৃপাল পণ্ডিতেরা, আর রয়েছেন সিদ্ধ 
শৈব মহাপুকষেরা ।” 

“কিন্ত দিদি, সেখানে গিয়ে তে। আমায় একটিমাত্র সম্প্রদায়ের 
একপেশে বিগ্যাচচ্চ। নিয়েই পড়ে থাকতে হবে। মনোরাজ্যের দশ 

দিকের দশটি জানাল1 তে খুলবে না । দর্শন ও সাধনার বহুমুখী তন্ব 

তো আমি আয়ত্ত করতে পারবো না। নানা, আমি কাঞ্চাতেই 

যাবো । তুমি এতে আপত্তি ক'রো না 1” 

ভ্রাতার সঙ্কল্ে দিদি আর বাধা দিলেন না . কয়েক দিনের মধ্যেই 

অপ্পর রওনা হইয়া গেলেন কাঞ্চী নগরে । 

এখানকাব প্রধান বি্যাগীঠে জৈন অধ্যাপকদেরই প্রাধান্য | উত্তর- 
তারত হইতে শ্রেষ্ঠ জৈন দার্শনিক ও শাস্ত্রবিদ্দের এখানে আমন্ত্রণ 
করিয়া আনা হইয়াছে । আর তাহ।দের নেতৃত্ব ও ৩ত্বাবধানে চলিতেছে 
শত শত বিছ্যার্থীর শাস্ত্র অধ্যয়ন | তরুণ ছাত্র অগ্পর এই বি্ঠাপীঠেই 
ভন্তি হইলেন । বহুলখ্যাত পণ্ডিতদের চরণতলে বসিয়া শুক হইল 
তাহার অধ্যয়ন-তপস্থ। | 

নবীন ছাত্রের জ্ঞানের স্পহ। যেমন প্রবল, তেমনি অসাধারণ 
তাহার ধীশক্তি। কয়েক বৎসরের মধ্যেই অগ্পর নান শাস্ত্রে ব্যৎপন্ন 
হইয়। উঠিলেন। বিশেষ করিয়! জৈন শাস্ত্রে জন্মিল তাহার অসামান্য 
অধিকার । বিচার সভা ও তর্কদ্বান্বর ক্ষেত্রে এই তকণ পণ্ডিত অল্পকাল 

মধ্যে স্পরিচিত হইয়া উঠিলেন। 

শাস্ত্র ও দর্শনতত্বে পারঙ্গমতার জন্তই শুধু নয়, অসামান্ত কাব্য- 
প্রতিভার অধিকারী রূপেও তিনি প্রপিদ্ধি অর্জন করিলেন। প্রবীণ 

জৈন ধর্্মনেতা ও সাধকের! তাই তীহার মধ্যে লক্ষ্য করিলেন এক 
বিরাট প্রতিশ্রুতি | 

রাজা মহেন্দ্র প্রপন্ন দৃষ্টিও অচিরে পতিত হইল এই প্রতিতাবান্ 
ন্নাতকের উপর । অবশেষে একদিন রাজগুরুর কাছে জৈনধর্ম্ে দীক্ষা 
নিলেন অগ্লপর ৷ 
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রাজসভার পণ্ডিতের! বুঝিয়া নিলেন, এই প্রতিভাধর তরুণ 
পণ্ডিতই সই চিহিত ব্যক্তি, যিনি উত্তরকালে এ রাজ্যের জৈন ধর্ম 
আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন । 

মাঝে মাঝে অবকাশ কালে অগ্পব কাঞ্ধী হইতে স্বগ্রামে ফিরিয়। 
আসেন, দিদ্দির ন্নেহ সান্নিধ্যে থাকিয়া আনন্দে কিছুদিন কাটাইয়া 

যান। কিন্ত আগেকার সেই মানুষটি যেন আর নাই, অপ্পর এখন 

মজিয়। আছেন বিদ্যাচর্চায় স্তায়ের কুটতর্ক, দর্শনের বিচার বিশ্লেষণ, 

বিশেষ করিয়া জৈনধন্মের তত্বান্ুসন্ধান নিয়াই এখন বেশী সময় 
তাহার অতিবাহিত হয়। 

দিদির সতর্ক দৃষ্টিতে ধর! পড়ে ভ্রাতার এই নব রূপান্তর | বিদ্যার 
অভিমান জাগিয়া উঠিয়াছে অগ্পরের মনে, জৈন পণ্ডিতদের প্রভাবে 
পড়িয়া আস্তিক্য বুদ্ধিও হইয়াছে প্রায় তিরোহিত। 

দিদি একদিন সপোষে কহিলেন, “কাঞ্ধীতে গিয়ে দিগগজ পণ্ডিত 

তুই হয়েছিস, একথা ঠিক। কিন্তু যে পাগ্ডিত্য ভগবৎ দর্শনের পথে 
বাধ। জন্মায়, তার মূল্য যে এক কানাকড়িও নয়, তা জানিস ?” 

“বাপারট। কি, খুলে বলতো ? হঠাৎ এত রুষ্ট হলে কেন তুমি ?” 

“আমি লক্ষ্য করেছি, তোর ভেতর বিগ্ভার অভিমান জেগেছে । 

তাছাড়া, জৈন শু তাফিকদের পাল্লায় পড়ে তুই জৈনমতাবলম্বী 

হয়েছিস্। সব চাইতে ছুঃখের কথা, ঈশ্বববিমুখ হয়ে পড়েছিস্ তুই। 

'আমাদের পিতৃপুকষ সবাই ছিলেন উচ্চকোটির শৈব সাধক । তাদের 
পথ থেকে তুই দূরে সরে গিয়েছিস্। এর ফল কি কখনো ভালে 
হতে পারে ?” 

কয়েক দিন পরের কথ। | হঠাৎ একদিন মারাত্মক শৃলব্যথায় 

অপ্পর একেরারে শধ্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন | অভিজ্ঞ চিকিৎসকের! 

অনেক চেষ্টাই করিলেন, কিন্ত রোগের উপশম দেখ! গেল না। সঙ্কট 

ক্রমে চরমে উঠিল, মুমূষু অপ্পরকে আর বুঝি বাঁচানো সম্ভব নয়। 

হঠাৎ এসময়ে অগ্পরের জ্যেষ্ঠ ভগিনীর গুরুদেব তাহাদের গৃহে 
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আসিয়া! উপস্থিত। সিদ্ধ শৈব সাধক বলিয়া এ অঞ্চলের সব্বত্র তিনি 
স্থপগিচিত। যোগবিভূতির খ্যাতিও তাহার প্রচুর। তাই তাহার 
আগমনে সবাই প্রাণে বল পাইলেন ! রোগীর মরণাপন্ন অবস্থার কথ। 

তাহাকে জানানে। হইল । 

প্রশান্ত কণ্ঠে গুরুজী কহিলেন, “তোমর। শান্ত হও। এ সঙ্কট 
অচিরেই কেটে যাবে, অগ্পর বোঁচ উঠবে। কিন্ত তাকে গ্রাণভিক্ষা 

চাইতে হবে দেবাদিদেব শিবের কাছে। বংশানুক্রমে প্রভূ শিবই 
হচ্ছেন তোমাদের ইষ্টদেব। এই ইষ্টের প্রতি বিমুখ হওয়াতেই তো 

যতো বিপদের স্থষ্টি। তোমাদের পিতৃপুকষদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে 
বিরাজ করছেন জাগ্রত শিবলিঙ্গ । অগ্পর আজ তাব কাছেই করুক 

আত্মসমর্পণ । 

আনশীববাদ জানাইয়া মহাপুরুষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। অগ্পরের 

জন্য দিদির 'এবার আর দুশ্চিন্তা নাই । বুঝিলেন, গুরুদেবের কথা 
কখনো মিথা। হইবার নয়, প্রভু শিবের কৃপায় ভ্রাতার জীবন এবার 
রক্ষা পাইবে | 

অগ্নরকে কহিলেন, “শুধু জ্ঞানপন্থীদের প্রভাবে পড়ে তৃই 
ইঞ্টদেবকে ভূলে গিয়েছিস্। ইছের চরণে অপরাধ করেই তো তোর 
এত কষ্ট, এত বিড়ম্বনা | সবাই আমর! তোকে ধরাধরি ক'রে শিব- 
মন্দিরে নিয়ে যাচ্ভি। সেখানে প্রভু শিবজীর চরণে তুই শরণ নে, 
স্তবস্তরতি জানিয়ে তাকে প্রসন্ন কর্। দেহ-রোগ, ভব-রোগ সবই 
দূর হয়ে যাবে । গুরু মহারাজ তো! শাজ এই কথাটিই বিশেষ ক'রে 
বলে গেলেন। বাকাসদ্ধ মহাপুরুষ তিনি, তার কথা তো মিথ্যে 
হবার নয়।” 

প্রচণ্ড শুলবেদনায় অপ্র মৃতকল্প হইয়া আছেন, এবার তাই 
দৈব কপার উপর নির্ভর করিতে তাহার আপত্তি হইল ন|। 

রাত্রি ক্রমে গভীরতর হয়, চারিদিকে নামিয়া আসে থম্থমে ঘন 
অন্ধকার । মন্দিরের গুভ্যন্তারে, ক্ষীণ প্রদীপের আলোয় বেদনার্ত 
অগ্নর শায়িত রহিয়াছেন, অস্ফুট স্বরে জপিতেছেন শিবজীর নাঁম। 
হঠাৎ দেখিলেন, স্বর্গীয় জ্যোতির ছটায় গর্ভমন্দিরটি আলোকিত হইয়। 
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উঠিল । সেই সঙ্গে শোন গেল দৈবী কণ্ঠের অভয়বাণী, “বৎস অগ্নর, 
আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়েছে৷ 
তুমি, লাভ করেছে! নবজন্ম। আশীর্বাদ জানাই, নৃতনতর ঈশ্বরীয় 

চেতন। জাগ্রত হোক তোমার সাধনসন্তায়, আর তোমার মাধ্যমে 

সেই চেতন। ছড়িয়ে পড়ুক মানুষের কল্যাণে । 
বিস্ময় বিক্ষারিত নয়নে অগ্নর ভূমিতল হইতে উঠিয়া বসিলেন। 

একি অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড! দৈবী কণ্ঠের আওয়াজ শোনার সঙ্গে 
সঙ্গেই তীত্র শুলবেদনা দূরীভূত হইয়াছে, দেহে আসিয়াছে নৃতন 
চেতনার জোয়ার। ন্ুুণ্তিময় রাঁত্রর শেষে এ যেন আলোকোজ্জল 
প্রভাতে তাহার নবজাগরণ | 

দিব্য আনন্দেশ রসে অগ্পর উচ্ছল উদ্বেল। লিঙ্গবিগ্রহের বেদী তলে 

ভাবাবেশে তিনি লুটাইয়। পড়িলেন, তারপর উঠিয়া ঈাড়াইয়া যুক্ত- 

করে নিবেদন করিলেন শিবমহিমার অপরূপ স্তবগাথা। 
আবার শোনা যায় দিব্যপুকষের বাণী, “বৎস অগ্নর, তোমার 

স্তবমাল। আমায় প্রসন্ন করেছে । আজ থেকে শিবভক্তের। জানবে 

তোমায় “তিকণাবকৃকরম্থ' নামে, ঈশ্বরের আ।শস্পুত বাকৃ-পতি 
ব'লে পরিচিত থাকবে তুমি এ অঞ্চলের শৈব-সমাজে ।” 

যুক্তপাণি অগ্পর কাতর কণ্ঠে নিবেদন করেন, “প্রভু, তোমার 
চরণে এই প্রার্থনা, তোমাব দাসরূপেই যেন এ জীবন অতিবাহত 

করতে পারি, তোমার সেবায় যেন কায়মনপ্রাণ হয় চিরদিনের জন্য 

উৎলগাঁত। তামার মহিমা ধ্যানই যেন এখন থেকে হয় আমার 

শ্রেষ্ঠ ব্রত। 

মন্দিরের স্ব্গয় জ্যোতির ধারা অন্তহিত হইয়া গেল। দিব্য 

€প্ররণায় উদ্দীপিত অগ্লর কক্ষের বাহিরে আসিয়। দেখিলেন, দ্বারের 

পাশে জ্যেষ্ঠ! ভগিনী ভাবাবিষ্ট হইয়া ধাড়াহয়া আছেন। ছুই নয়ন 

তাঙ্গার পুলকাশ্রুতে ছলছল, আননে অপার তৃপ্তির হাসি। ভ্রাতা 

পুনজ্জ্খবন লাভ করিয়াছেন, ্বধন্মের কোলে ফিরিয়া আসিয়াছেন, 
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প্রভুর আশীর্বাদে হইয়াছেন কৃতকৃতার্থ। চিত্ব তাহার তাই ইষ্টদেবের 
প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়। উঠিল। 

শিবের প্রত্যাদেশের কাহিনী দিদি অগ্নরের মুখ হইতে আমুপৃব্বিক 
শুনিলেন। তারপর ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন, “আর কিন্তু দেরী কর] নয়, 
ভাই । আমাদের কুলগুরু, সিদ্ধ শৈবাচার্য্যের কাছ থেকে তুই দীক্ষা 
গ্রহণ কর্। যে কপা দেবাদিদেব শিব তোকে আজ করেছেন, অচিরে 

তা পুর্ণাঙ্গ হয়ে উঠুক । শিব সাধনায় তোর সিদ্ধি লাভ হোক্, তা-ই 

যে আমি চাই।” 

গুরুর কাছে দীক্ষ। নিবার পৰ অপ্পর শুরু করেন তাহার কঠোর 

সাধনা । ইষ্টদেব শিবের ধ্যান জপে নিরস্তর নিবিষ্ট হইয়া থাকেন, 

দিন রাত কোথা দিয়া কাটিয়া! যায়, সে সম্বন্ধে কোন ভুা'শ নাই। 

গুরুর নির্দেশিত পথে নিষ্ঠাভরে তিনি অগ্রসর হন, নিগৃঢ সাধনা 
এক একটি স্তর ভেদ হয়, আর নবতর প্রেরণায় ও শক্তিতে তিনি 

উদ্বদ্ধ হইয়া উঠেন । 
গুরু একদিন কপাভরে কহেন, “বৎস, অগ্পর, সাধনার এই ছুরূত 

ক্রমসমূহ যে ভাবে তুমি আয়ত্ব করছো, তাতে আমি আনন্দিত 
হয়েছি। বৎস, একটি কথা তুমি স্মরণে রেখো, প্রগাঢ় শান্তরজ্ঞানের 

সঙ্গে তোমার লাধনসত্তায় গিলিত হয়েছে অসাধারণ শিবতত্তি ও 

দিব্য অনুভূতি । তার কারণ, জনকল্যাণ সাধনেব জন্য পূর্বব হাতেই 
প্রভু তোমায় চিহ্নিত ক'রে রেখেছেন। আমার মনে হয়, সিদ্ধ 

মহাত্মা মাণিক্যবাচক-এর সাধনপথ ও শিবভক্তি প্রচারের পথ তুমি 

অনুমরণ করো | তার স্তবগাথার সঙ্গে মিলিয়ে নাও তোমার 

সাধন-জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও চিন্ময় দর্শন। এর ফলে আদিষ্ট 
কর্ম উদ্যাপন তোমার সহজতর হয়ে উঠবে ।” 

সিদ্ধ শিবযোগী মাণিক্যবাচক-এর পবিত্র জীবন, তাহার সাধনপন্থা 
আর স্তবগাথ। দক্ষিণদেশের হাঞ্ার হাজার শৈব সন্াসী ও গৃহস্থ 
ভক্তকে উদ্দীপিত করিয়াছে । দিব্য জীবনের ছুয়ার তাহাদের সম্মুখে 
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করিয়াছে উন্মোচিত । গুরুর আদেশে অগ্নর তাই শুক করিলেন 

মাণিক্যবাচক-এর শিক্ষা ও সাধনার অনুধ্যান। 

মাছুরার সম্গিকটে বাদাবুর গ্রামে, এক শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ বংশে, 
আবিভূর্তি হন মাণিকাবাচক। তরুণ বয়সেই অসামান্ প্রতিভার 
বিকাশ দেখা যায় তাহার জীবনে । সব্ব শাস্ববিদ্ ও পরমধাম্মিক 

পণ্ডিত রূপেও তিনি প্রখ্যাত হইয়া উঠেন। সমকালীন পাণ্যরাজ 

ছিলেন বিগ্ঠোৎসাহী ও ধন্মপ্রাণ। দূত পাঠাইয়৷ বাদাবুর হইতে 

তরুণ পণ্ডিতকে তিনি সাদবে আহ্বান কবিয়া আনিলেন। অমান্রষী 

প্রত্তিভ। ও বাক্তিত্বের মধিকারী ছিলেন মাণিক্যবাচক ; অল্প কয়েক 

দিনের মধোই রাজা তাহার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, 

শুধু তাহাই নয়, কহিলেন, “পণ্ডিত, বয়সে তকণ হালে, প্রভু 
শিবজীর কৃপায় অতুলনীয় শান্ত্রঙ্ঞান তুমি অর্জন কবেছে।। বাদাবুর 

গ্রামে বসে ক্ষুদ্র চতুষ্পাঠী চালানোর জন্য তো তোমার জন্ম হয় নি। 

তোমার যোগা স্থান রাজধানীতে । এবার খানে তুমি চলে এসো, 

তোমার প্রতিভাকে নিয়োজিত করো! দেশের ও দশের কল্যাণে । 

আমার রাঁজকার্য্যে তুমি সহায়তা করে৷ । তোমায় আমি নিযুক্ত 

কনছি এ রাজ্যের মন্ত্রীর পদে ।” 

“মহারাজ, শান্থ্ানুশীলন আমার উপজীব্য, সতোর সন্ধানই 

আমার জীবনের ব্রত। র।জধানীতে থেকে, রাজকশ্মের ভীডে, 

আমার সে ব্রত উদযাপনে যে বাধার স্য্টি হনে ।” সবিনয়ে উত্তর 
দেন মাণিকাবাচক। 

“ন। পণ্ডিত, এ কাজ তোমার সত্যান্ুসন্ধানের পথে বাধা হবে না। 

আমার রাজধানীতে দিনের পৰ দিন আসছেন কত প্রখ্যাত শাস্ত্রবিদ, 

কত সিদ্ধ সাধক। তাদের সান্নিধ্য পেয়ে তুমি উপকৃত হবে, আর 

আমার রাজ-প্রশাসন লাভবান হবে তোমার মত কম্মক্ষম, শুদ্ধাচারী 

ও ভ্তানী সচিবের সাহায্য পেয়ে! আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, 

তৃমি এ কাধ্যতার গ্রহণ করো, লক্ষ লক্ষ রাজ্যবাসীর হিতসাধন 
করো ।” 

পাণ্যরাজ সত্যকার গুণগ্রাহী ও পরমধাম্মিক। প্রজাদের 
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সত্যকার কল্যাণ সাধনেও তিনি সদ। তৎপর | সর্ধরবোপরি তরুণ 

পণ্ডত মানিকাবাচক-কে ভিনি ভালবাসিযা ফেলিয়াছেন। এই 

তাঙ্গবাসার টান এড়ানে। সম্ভব হইল না, মান্ত্ত্বের পদ মাণিক্যবাচক 

গ্রহণ করিলেন । 

প্রতিদিন প্রশাসনের দায়িত্বপূর্ণ কাজ তিনি পরম নিষ্ঠাভরে 

সম্পন্ন করেন, আর বাকী সময় অতিবাহিত করেন শাস্ত্রচর্চা, সাধুসঙ্গ 

ও সাধন-ভজনে । 

তত্বজ্ঞান ও মুমুক্ষাঃ তৃষ্ণা চিরদিনই জাগিয়া রহিয়াছে তাহার 
অন্তজ্জশবনে : এক এক সময়ে এই তৃষ্ণা প্রবলতর হইয়া উঠে, 
বাকুল হইয়৷ ভাধিতে বসেন, রাজধানীতে থাকার ফলে বনু জ্ঞানী 

শান্রবিদি ও [সদ্ধ সাধকদের সঙ্গ তিনি পাইতেছেন, তত্ব আলোচনার 
পরম স্থযোগণ্ড আসিতেছে । কিন্তু তৎ-এপর সাক্ষাৎ তে! জীবনে 

ঘটিতেছে না। শাস্ত্রান্ুশীলন ও সাধন-ভজনের লক্ষ্য- সেই তৎ” 

সেই পরমপুরুষ | তাহান দর্শন ও প্রতাক্ষ অনুভাত তো আজিও 

হয় নাই! এ জীবন তাহ একেবারে ব্যর্থ, বন্ধ্যা | প্রকৃত সমর্থ 

সদ্গুকর কৃপা না পাইলে, ইষ্ট সাক্ষাৎ তো সম্ভবপর নয়। কিন্তু 

কে তাহার 'এই সদ্গুরু? কোথায় কখন ঘটিবে তাহার কপাঘন 
আবির্ভাব ? আজকাল এহ চিন্তাই বেশীর ভাগ সময় মাণিক্য বাচককে 

ব্যাকুল করিয়া রাখে । 

এ সময়ে পাণ্যরাজ একদিন তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহেন, 

“ছাখে। মন্ত্রী; আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যের মতিগতি তেমন ভালে। 

বোধ হচ্ছে না। রাজ্োর নিবাপত্তা ও প্রজাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা 

সসম্পূর্ণ করতে হলে অশ্বারোহী সেনাকে নৃততন ক'রে সংগঠিত বরা 

দরকার । এজন্য চাই প্রথম শ্রেণীর অশ্ব সংগ্রহ । কোষাগার থেকে 

প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়ে তুমি নিজেই তিকপ্লেরুন্দুরাই-তে চলে যাও। 
উৎকৃষ্ট অশ্ব কিনে লিয়ে এসো |” 

অর্থ ও লদোকলস্কর নিয়! মাণিক্যবাচক চলিয়া গেলেন। কিন্তু 

ভবিতব্যের বিপান অন্তরূপ। তিরুগ্লেকন্দুরাই-তে পৌছানোর পর 
তাহার জীবনে দেখা দেয় দূরপ্রসারী পরিবর্তনের সুচনা! । যে সদ্- 
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গুরুর জন্য এতকাল ব্যাকুল হইয়া দিন কাটাইয়াছেন, এ সময়ে 
এখানে হঠ।ৎ তিনি হন আবিরভত| 

গুরু ছিলেন এক সিদ্ধ শৈবযোগী, তাহার কৃপায় তরুণ সাধক 

মাণিক্যবাচক অল্প কয়েক দিনের মধ্যে বূপান্ছরিত হইয়৷ যান। 

দিব্য অনুভূতি লাভ ও ইস্ট সাক্ষাৎকারের ফলে তাহার সাধনজীবন 

হয় কৃতকুতার্থ। 

মাণিক্যবাচক-কে কয়েকদিন নিজ সান্গিধ্য বাখার পর গুক 

মহারাজ সে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়-ক্ষণে 

কহিলেন, “বৎস, আমার ঈশ্বর-আদিষ্ট কাজ (শষ হয়েছে । আমি 

এবার পরিব্রাজনে যাচ্ছি, পরে প্রয়োজন মত তোঁমাব সঙ্গে সাক্ষাৎ 

হবে। তোমার প্রতি আমার ছুটি নির্দেশ রইলো । এন স্থানটি বড় 

জাগ্রত, বড় পবিত্র। এস্থানে তুমি একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে৷ । 
বহু শিবভত্ত এর মাশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে । এটা হনে তাদের 

প্রধান সাধনকেন্দ্র, বহু নরনা'রী এর ফলে উপকূত হবে । আর একটি 

কথা। এখন থেকে তুমি ব্রতী হও প্রভু শিবজীর স্তবগাথা রচনায়। 

আমি আশীব্বাদ করছি, তোমার এই শিবস্তবমাল। যুগ যুগ ধরে 
অগণিত মানুষকে প্রেরণ। দেবে, মোক্ষ পথের পাথেয় হয়ে খাকবে ।” 

গুকর নির্দেশ পালন করিতে মাণিক্যবাঁচকের বিলম্ব হয় নাই। 

রাজার অশ্ব ক্রয়ের জন্ত হাতে যে টাকা ছিল তাহাই তিনি নিয়োঙ্গিত 

করিলেন মন্দির নিশ্মীণের কাজে। তারপর মন্দিরের প্রতিষ্ঠ। 
উৎসব শেষ করিয়াই উপস্থিত হইলেন পাণ্যরাজের সকাশে। 

অকপটে ।নবেদন করিলেন তাহার অপরাধের কথা। করজোড়ে 

কহিলেন, “মহারাজ, রাজকোষের অর্থ আপনার বিনা অনুমতিতে 

আমি ব্যয় কর্ধেছি, আমি জানি আমার 'এ অপরাধের ক্ষমা নেই। 

আপনি আমার সমুচিত দণ্ড বিধান ককন ।” 

পাণ্যরাজ তখন ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায়। ততক্ষণাৎ মণিক্যবাচককে 

তিনি মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত করিলেন, প্রেরণ করিলেন 

তাহাকে কারাগারে | কহিলেন, সমস্ত ঘটনার তদন্ত শেষ হলে আমি 

এই অপরাধের বিচার করবো 1” 
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নিদ্ধারিত দিনে, বিচার সভায় বন্দী মাণিক্যবাচক-কে নিয় আস 

হইল | পাগ্যরাছের ক্রোধ ইতিমধ্যে কিছুট! প্রশমিত হইয়াছে। 
ঘটনার আমন্ুপৃব্বিক ইতিহাস শুনিয়া প্রিয় প্রাক্তন মন্ত্রীর উপর 

কিছুটা! সদয় হইয়াও উঠিয়াছেন। 
রাজ] কহিলেন, “মাণিক্য বাচক, রাজমন্ত্রী হয়ে যে অপরাধ তুমি 

করেছে, তা অত্যন্ত গুরুতর । এনজন্য সমুচিত দণ্ড হচ্ছে গ্রাণদণ্ড। 

কিন্তু সে দণ্ড আমি তোমায় দিচ্ছিনে। সরকারী তদন্তের ফলে যে 

তথ্য প্রকাশ পেয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, তুমি ভাবাবেগের বশে 

স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলে, রাজকোষের অর্থ দিয়ে 
শিব মন্দির তৈরী করেছিলে । নিজের স্বার্থসিদ্ধর প্রয়োজনে এ 

অর্থ তুমি নাও নি । আরও একটা কথা । তুমি মন্ত্রী পদে আসীন 
থাকার কালে আমার এ রাজ্যের কল্যাণে অনেক কিছু করেছে | 

তাছাড়া, শিবভক্ত সাধক বলে তোমায় আমরা এতকাল মধ্যাদ। 

দিয়ে আসছি । এমব কথা স্মরণে রেখে, আমি তোমার প্রাণদণ্ডের 

বিধান দিচ্ছিনে ' তুমি পদচাত হয়েছে, কারাগারে এতদিন যাপন 

কগেছে, তাতেই তোমার শাস্তি কিছুট! হয়েছে । তবে রাজ-অর্থের 

অপবাবহ্ারের জন্য তোমার সমস্ত কিছু অঙ্জিত ধন-সম্পত্তি আমি 

সরকারে বাজেয়াপ্ত করলাম । এবার তুমি মুক্ত | সতঃপর যেখানে 

তোমার ইচ্ছে, তুমি যেতে পারো” 

পাণ্যরাজের আদেশ শুনিয়। মাণিক্যবাচক-এর আনন্দ আর 

ধরে না। যুক্তকরে নিবেদন কবিলেন, “মহারাজ, এমনিতর মুক্তিই 

যে আমি এযাবৎ মনে-প্রাণে কামন1! ক'রে এসেছি । আমার ধন- 

সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রে আপনি আমায় বিষয়-বন্ধন থেকে মুক্তি 

দিলেন-_-এজন্য আম কৃতজ্ঞ । এবার থেকে আমার একমাত্র কাজ 
হবে দীনবেশে ইষ্টদেব শিবজীর স্ততিগান করা আর এদেশের সাধন- 

গীঠে মন্দিরে মন্দিরে পরিব্রাজন কর1 1৮ 

শিবভক্তি ও শিবমাহাত্ম্য প্রচারের এই ত্রতই মাণিক্যবাচক 

জাবনের শেষ দিন অবধি উদ্যাপন করিয়! গিয়াছেন। 

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ও এশী প্রেরণায় উদ্বদ্ধ হইয়া যে অপরূপ 
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স্তবমাল! দিনের পর দিন তিনি রচন৷ করিয়াছেন, দেশের ভক্তজন ও 

অধ্যাত্বরসের রমসিকাদের কাছে তাহা গণ্য হয় মণিমাণিক্যের মত 

মূল্যবান বলিয়া। জনসাধারণ তাই তাহাকে আখ্য। দেয়-_-মাণিকা- 
বাচক, অর্থাৎ বাক্য তাহার মাঁণিকের মত দৃযৃতিমান, মূল্যবান । 

শৈব সাধকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ চিদম্বরমে মাণিক্যবাচক 
তাহার জীবনলীলায় ছেদ টাশিয়া দেন। জনশ্রুতি আছে, দিব্য 

ভাবাবেশে শিবের স্ত্রশ্টিগান করিতে করিতে এই মহা চিদম্বরমের 

প্রসিদ্ধ বিগ্রহ নটরাজের অভ্যন্তরে লীন হইয়া যান। 

মাণিক্যবাচকের জীবন ছিল [ব্য চেওনায় উদ্ধদ্ধ এবং শিব- 
চৈতন্যময়। তাহার মমর স্তবগাথার গ্রন্থ “তিকবাচকম”? উত্তরকালে 

কীত্তিত হয় ভক্তি প্রবাঙহ্নের উৎম রূপে, উচ্চতম দাঁশনিক তত্বের 

সঙ্গে ভক্তিপ্রেমের অমৃতরসের মিশ্রণ ঘটিথাছে এই স্তবমালা'য়। 

সাধকজীবনের স্তরে স্তরে যে দিব্য অনুভূতি ফুটিয়া উঠে, যে দিব্য- 
চেতনার মধ্য দিয়। সাধক চরম পধ্যায়ে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ 

হন, তিরুবাচকম-এ রহিয়াছে তাহারই অপরূপ বাপ্পা । আজে 

তামিল দেশের শৈব ভক্ত ও মুমুক্ষুরা এই স্তবগাথ| হঠতে লাভ করে 

পণম পথের পাথেয় ।১ 

সিদ্ধ শৈব মহাপুকষ এই মাণিক্যবাচকের ত্যাগপৃত আদর্শ এখন 
হইতে হইয়া উঠে অগ্নরের সাধনজীবনের গ্রুবতারা, তিরুবাচক ম-এর 
স্তবগাথার প্রেরণায় তিনি উদ্বদদ্ধ হইয়া! উঠেন, নিগৃঢ় চেতম্ময় জীবনের 
স্তর একটির পর একটি উন্মোচিত হয় তাহার সম্মুখে । শুধু তাহাই 
নয়, এখন হইতে ভাবাবিষ্ট অগ্পরের ক হইতৈ উৎসারিত হইতে 
থাকে ইষ্টদেব শিবের মাহাত্মজ্ঞাপক স্তোত্রমালা। অচিরে এই 
স্তোত্রসমূহ জন প্রয় হইয়া উঠে। 

ইষ্ট দর্শন ও মুমুক্ষুর আকুতি অতঃপর অগ্লরকে ব্যাকুল করিয়। 

১ কালচারাল হেরিটেজ অব ইগ্ডিয়। ভলু. ২,স্ভ শৈব সেইণ্টস্ £ এস, 

এস, পিল্লেই 
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তোলে। গুরু মহারাজের নিকট নৃতনতর সাধন নির্দেশ নিবার 
জন্য তিনি ছুটিয়া যান । 

শৈব সাধনার কয়েকটি নিগৃঢ় ক্রম গুক এবার তাহাকে শিক্ষা 
দেন। প্রসন্ন কে আশ্বাস দিয়! বলেন, “বৎস, সাধনার এই 
ক্রমগ্চলেো। সমাপ্ত করো, "মার এই সঙ্গে নিজের অহংবোধের মূলকে 

করে। উৎপাটিত। ইঠ্টদেব শিবজীব ভূত্যবপে নিজেকে সদাই গণ্য 

ক'রে চলবে। আশীর্বাদ করছি, অচিরে হবে তোমার ইষ্টদর্শন | 

ইষ্টকপায় মোক্ষলাভও তোমার হবে ।” 

এখন হঈতে সাপনার গভীবে অগ্নর নিমজ্জিত হইয়া যান। 

নিত্যক্চাব সাধন-ভজন শেষে যেটুকু সময় পান, আপন মনে 

স্বরচিত শিবফ্ব তিনি গাহিয়া বেড়ান ' সব্বত্যাগী সাধকের পরনে 

একটি জীর্ণ বহিববাস, হস্তে একটি খুরপি গ্রামে গ্রামান্তরে যেখানে 

যে শিবমন্দির আছে এই খুবপি দয়া তাহার পরগাছ। উৎপাটন 

আর ময়লা নিষ্কাশন করাই হয় তাহান নিত্যকার কশ্ম। প্রভু শিবের 

একান্ত দাস ও মেবকবপে তামিল দেশের সর্বত্র তিনি পরিচিত 

হইয়া উঠেন । 

শিব শরণাগতির 'এই সাধনা, অহংবোধ উৎপাটনের এই ব্রত 

অগ্ন/রব জীবনে এবার সফল হইয়া! উঠে, ইষ্টদেব পরম কারুণিক 

শিবের সাক্ষাৎ তিনি লাভ করেন । 

মধুর কণ্ঠে প্রভু কহেন, “বৎস অগ্পর আমি তোমার প্রতি প্রসঙ্গ 
হয়েছি, যেমন তোমার অভিরূচ--বর মেগে নাও ।” 

ভাগত্রতী সাধক করজোড়ে উত্তর দেন, “প্রভু, দাসরূপে সেবা 

ক'রে তোমার দুর্লভ সাক্ষাৎ আমি পেয়েছি, তোমার দাসরূপেই 

যেন চিরদিন আমি থেকে যাই | এই কৃপাই তুমি আমায় করে! |” 

ইষ্টদেব শ্মিতহাস্তে কহিলেন, “তথাস্ত্ব 1” 

সিদ্ধ সাধক অগ্পরের জীবনে এবার উন্মোচিত হয় এক নূতন 
অধ্যায়। দৈন্যময়, ত্যাগত্রতী এই মহাপুরুষের চরণতলে আসিয়। 
দিনের পর দিন সমবেত হইতে থাকে শত শত নরনারী | গৃহপ্রাণ 
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শিবভক্তদের উচ্চারিত স্তবগানে মুখর হইয়া উঠে । কাঞ্ধী, মাছুর 
চিদম্বরম প্রভৃতি নগরেও শৈব সাধক অগ্পরের খাতি অচিরে ছড়াইয 
পড়িতে থাকে । 

কাঞ্ধীর জন সাধক ও শান্ত্রবিদের! এবার চঞ্চল হইয়া উঠেন 
অগ্পর যে তাহাদেরই সম্প্রদায়ের এক প্রতিভাধর নবান পণ্ডিত 

তাহার উপর অনেক আশ।-ভঃসা করিয়া আছেন । রাজধন্মের বিশি 

ধারক লাহকেবা। জৈনধন্মের প্রচারে অগ্পর প্রাণমন ঢালয়া দিবেন 
এই ধনম্মের প্রলার ও প্রতিপন্তি বৃদ্ধি কবি/ণন শাহ নয়, একেবা 

বিপরীত বুদ্ধি নিয়া শৈব ধম্মের নস অভ্যুদয় তিনি ঘটাইতে 
বসিয়াছেন ! 

বাজপাগ্ু্ের! পাণ্ডারাঞ্োর কাছে গিয়া অভিযোগ তুলিলেন 
“মহাবাজ, টজন নগুলীব সংম্্ব মপ্পর হাাগ করেছে, শুধু তাই নয় 

সনকারা বিদ্যাপীঠে শাস্্ সধায়ন ক'কে যে টপকার সে পেয়েছে 
তা সম্পূর্ণপে হয়েছ বিস্মৃত। জৈনধন্ম ভ্যাগ ক'রে শুরু কবেছে 
শৈবধণশ্মের প্রচার। অবিলম্বে ভার দণ্ডবিধান না কবলে বাজকা 

ধশ্ম শোৌচনীয়রূপে ক্ষত্গ্রিস্ত হবে ।” 

বাজ ক্রোধে জ্বালয়া উঠেন, মাদেশ দেন, “জৈনধন্মত)াগী এই 
নবান আচাধ্যকে সহর রাগগসভায় উপস্থিত করো । বিচারে তার 

সমুচিত দণ্ড বিধান কর হাবে।” 

মগ্নরকে রাজার সন্িধানে নিয়া আস। হইল | বাজ-পণ্ডিতদের 

অভিযোগের উত্তরে শাঞ্চস্ববে তিনি কহিলেন, “মহাবাজ, আমি 
চিরদিন সতোর অনুসন্ধানে বত রয়েছি । এজন্য বৈদিক, টজৈন, বৌদ্ধ 
£কান পন্থ/(রই শাস্ত্র ও সাধনতত্বের বিচাব-বিশ্লেষণ বাদ দিই নি । জৈন 

মত 'মানি গ্রহণ করেছিলাম সত্য, কিন্তু তার পরে প্রভূ শিবজীর 
অপার কক্ণায় পরমতত্ব আমি জদয়ঙ্গম করেছি। উষ্ট সাক্ষাৎকারের 
ফলে জীবন আমার হয়েছে কুতকৃতার্থ। এতে বামার কোন অপরাধ 

হয়েছে বলে তো মনে হয় না 1৮ 
পাণ্ডযরাজ রোষে গজ্জিয়া উঠিলেন । কহিলেন, “তুমি কি জানো 

না, জৈনধন্ম এখানকার রাঅধর্ম্দ? সেই ধর্ম একবার গ্রহণ ক'রে 
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তুমি তা ত্যাগ করেছো । এজন্য কঠোর শাস্তি তোমায় পেতে হবে। 

তাছাড়া, অগ্নর, তু'ম রাজকীয় বিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন করেছো, রাজ- 

কোষের বন্ অর্থ রাজপগ্ডিতদের বহু শ্রম ব্যয়িত হয়েছে তোমার 

জন্য |” 

“মহারাজ যা বলছেন তা সত্যি । কিন্তু আমার দিক দিয়ে কিন্ত 

অধশ্মাচরণ আমি কিছু করিনি। ধন্মের মূল লক্ষ্য--পরম সত) 
আবিষ্কার করা, আর সেই সত্যকে আশ্রয় ক'রে থাকা । শৈবধন্মের 
ছায়াতলে এসে, পবমপুকষ শিবের আশ্রয়ে এসে, আমি সত্যকেই 

লাভ করেছি । জীবন আমার ধন্য হয়েছে |” 

“তবে কি তুমি বলতে চাও রাজকীয় জৈনধশ্মে সত্যবস্ত নেই ? 
তা রয়েছে শুধু শৈবধন্মেই 1” রাজা তখন ক্রোধে ফাটিয়া পড়ার মণ্ড 
হইয়াছেন । 

*ভায় উপস্থিত গৈন পণ্ডিতের। উত্তেজিত স্বরে কোলাহল শুক 
কাঁরলেন, “মহারাজ, রাজধম্মের অবমাননাকারী এই ছুর্বন্তকে আপ, 

চরম দণ্ড দিন। নইলে এ রাক্ের মহা অকল্যাণ হবে ।” 

পাগ্ডারাজ দৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন, “আচাধ্য অগ্লর ! তুমি রাজধন্ম 
ত্যাগ ক'রে, তার বিকদ্ধে অপমানস্থচক বাক্য বলে ঘোরতর অপরাধ 

করেছে! । স্ুপণ্ডিত হয়েও একাজ তুমি করেছো, তাতে অপরাধের 

গুকত্ব আরো “নডেছে। তাই তোমার জন্য চরম দণ্ডের, _প্রাণ- 

দণ্ডের আদেশ আমি দিচ্ছি :” 

ফৌজদারকে নির্দেশ দেওয়া হইল, অপরাধী অগ্পরকে বধ করা 

হইবে উচ্চ পাহাডের চুড়া হইতে নীচে নিক্ষেপ করিয়া । এই 

দগুদানের দৃশ্য দেখার জন্য কৌতুহলী জনতার ভীড জমিয়া উঠে। 
রাজার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ কর! হয় বটে, কিন্তু সাধক অগ্পর 

বিল্ময়করভাবে প্রাণে বাচিয়া যান । দেখা যায়, পর্বত শীর্ষ হইতে 
নিক্ষিপ্ত তাহার দেহটি সানুদেশের এক আগাছার উপর পতিত হইয়া 
কোনমতে রক্ষা পাইয়াছে। 

সমবেত জনতা এবার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে । উচ্চ কণ্ঠে 
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অগ্পরের জয়ধ্বনি দিতে থাকে । অনেকে বলাবলি করিতে থাকে - 

“শিবের একান্ত তক্ত ও সিদ্ধপুরুষ এই অগ্পর ৷ স্বয়ং শিব্ট কপ। ক'রে 
রক্ষা করেছেন ওর জীবন !” 

রাজপুকষের। ছুটিয়। গিয়। রাজসকাশে এই ঘটনার কথা নিবেদন 

করিলেন। প্রশ্ন উঠিল, তবে কি অপ্লরকে আবাব পাহাভ চূড়া হইতে 

নিক্ষেপ কর! হইবে ? 

পাণ্রাঙদদ কহিলেন, “না, এভাবে আর ওর শ্রাণ বধের চেষ্টা 

কারো না। হাজার হাজার উন্তে্দিত লোকের সামনে একাজ করাব ও 

গ্রয়োজন নেই । বরং অপ্পরকে তোমরা গভীর সমুদ্ে নিয়ে যাও । 

গলদেশে ভারী পাথর বেঁধে জলগর্ভে ফেলে দিয়ে এসো 1” 

আদেশ মত কাজ সমাপা করিয়া রাপুকষের। কারধীতে ফিরিযা 

মাসিলেন। কিন্ত পরাদনই দেখ! গেল-_এক বিস্ময়কর হৃশ্য | সমুদ্র- 

গর্ভে তলাইয়। গিয়াও অগ্পর প্রাণ হারান নাও, ইষ্টদেব শিবের কপায় 
গলার বন্ধনী হইতে বৃহৎ প্র স্তরখগ্ডটি কখন খসিয়। গিয়াছে । তারপর 

তাহার অচেতন দেহ তবঙ্গের আঘাতে বেলাভূমিতে আসিফ' 

ঠেকিয়াছে ।৯ সেখান হইতে ধীবরেও! তাহাকে উঠাইয়! নেয় শ্রন্ধঃ 

শ্রশ্ববাব ফলে তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসে । 

স্বস্থ হইয়া! উঠিয়া অপ্পর ধাবরদের সব কথা খুলিয়া! বলেন, 

তারপর ধীরপদে উপনীত হন রাজ প্রাসাদের দ্বারে । এই অলৌকিক 

ঘটনার কথা ছডাইয়! পড়িতে দেরী হয় নাই, তাই তাহাস পিছাুশ 

সমবেত হইয়াছে এক বিরাট জনতা । 

জনতার বিশ্বাস, সাধক অগ্লর শিবের অন্ুগৃহীত, তাই শিবেৰ 

কুশাতেই ছুই-ছুইবার তিনি মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা! পাইয়াছেন। 

"চাঁাদের কয়েকন্দন মুখপাত্র রাজার কাছে গিয়া বলিলেন, “মহারাজ, 

১ তামিলদেশের তীরভূমিব লোকদের বিশ্বাস, শিবের রূপা অগ্নরের 

শঙ্সার প্রস্তরকে হাল্ক্ক। ভাগমাণ কাষ্ঠে পদ্ধণত্ত করে এবং তীহাকে 
বেলাভূমিতে ভাসাইয়া নিয়া আসে। অগ্নরের ভালমান দেছটি সমুদ্রতটের 

যে স্থানে আপিয়৷ উপস্থিত হয়, আঙ্িও বহু শৈবসাধক ও ভক্ত লেস্থানটিকে 

পুণযপীঠ বলিয়া গণ্য করেন। 
১*ম-ং 
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অগ্পর শিবের কৃপায় দ্বিতীয়বার প্রাণে বেঁচে এসেছেন, ইনি সিদ্ধ 

পুরুষ-__-এ যুগের প্রহ্লাদ। আপনি এবার তাকে মুক্তি দিন, সমবেত 

জনগণের সন্তপ্টি বিধান করুন ।” 

ছুই দুইবার শ্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অগ্পর অলৌকিকভাবে উদ্ধার 
পাইয়াছেন। পাণ্ডরাজের মনোভাব তাই ইতিমধ্যে নমনীয় হইয়া 

আসিয়াছে । অগ্পরকে তাহার নিকট উপস্থিত কর! হইলে তিনি প্রশ্ন 
করিলেন, “অগ্নর, আমি বুঝতে পারছি, কোন বিরাট শক্তি ছারা 
তুমি রক্ষিত। প্রকৃত ব্যাপারটি' কি তুমি আমায় খুলে বলো ।” 

উদ্ধারকর্ত1 ইষ্টদেব শিষ্ের কথা স্মরণ করিতেই সাধক অপ্পব 

ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন । নয়ন ছুটি তাহার নিমীলিত, আননে দিবা 

জ্যোতির আভা, কপোল বাহিয়। ফৌট ফৌট। ঝরিতেছে পুলকাশ্রু। 

যুক্তকরে গাহিয়া উঠেন স্বরচিত শিবমহিমার স্তবগাথ! £ 

অনন্ত কোটি ব্রন্মাণ্ডের মালা 

গলায় পরেছেন আমাৰ প্রতু দেবাদিদেব, 

স্ষটি'আর 'প্রলয়েগ লহবী লালায় - 
কখনো মঙ্গলময় শিবরূপে, কখনো কদ্ররূপে 

নিজেকে করছেন তিনি বিলদিত। 

এই আদি অন্তহীন বিভৃকে 
ক ক'রে করবে ধারণ 

ক্ষুদ্র মানুষের এই অন্তর পটে ? 

কি করেই বা পাবে উদ্ধার 

ভয়াল মৃত্যু আর বিনষ্টির হাত থেকে ! 
মূর্খ আমরা, তাই অভিমানেব শ্রাচার গ'্ডে 

ঠেকিয়ে রেখেছি শিবেব ত্রিনয়নের জ্যোতি, 

সত্য শিব স্থন্দরকে রেখেছি দূরে সরিয়ে। 
আত্ম-অতিমানের সে প্রাচীর গুড়িয়ে দাও 

এগিয়ে চলে। দৈন্য আর একাস্ত শরণের সাধনায়, 
প্রভুর কিন্কর আর সেবক বপে 

দাও নিজেকে নিঃশেষ ক'রে বিলিয়ে । 
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তবেই তো হবে প্রভুর ককণা সম্পাত, 

তবেই তো! প্রিষ দাসকে করবেন আত্মসাৎ | 

কল্যাণ আর অমৃতের ধারা 

তবেই তো পড়বে ছড়িয়ে জীবনের স্তরে স্তরে। 

(তেবরম্) 

এই দিব্য তাবাবেশ আর এই প্রাণ গলানে। ইষ্টন্ত্া তর মধু-বঙ্কার 

পাণ্ডারাজকে অতিভূত করিয়া ফেলে: গপ্পরের পদতলে তিনি 
লুটাইয়৷ পড়েন, ব্যাকুল কণ্ে মাগেন তাহাব কুপা ও "া শ্রয়। 

'শৈবসাধক 'অগ্ররের কাছে রাজা দীক্ষা গ্রহণ কাবলেন, ইহার 
ফলে সারা তামিলদেশে দেখা দেয় শৈব সাধনা € সংস্কৃণ্চির উজ্জীবন। 

মাছরা, কাঞ্ধা ও চিদন্বরামের মন্দির ও ধম্মসভ। গুলিতে শিবতক্ত 

সন্ন্যাসী ও আচাধ্যদের প্রাধান্য এবার বৃদ্ধ পাতে থাকে । 

বাঁজগুরু অপ্পরকে পরম সমাদরে 'শাহবান করা হয় নৃলুন শৈব 

আন্দোলনের নেতৃত গ্রহণের জন্য ' কিন্তু এ আহব।ন তিনি প্রত!।খ্যান 

কবেন। যুক্তকরে কহেন, “আমি শিবের দান, শিবকপ।র দীন 

তিখারী । 'আমাগ্গ জীবনের একমান্র ব্রত শ্বহাস্তে ইষ্ট বিগ্রঙ্নের সেবা 

পুজা কবা, আর দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়। তার মাহাত্যের কথা। 
শিবের দাসত্ব ক'রে শিবের কৃপা যেন মত্ত্যধামে নামিয়ে আনতে 

পারি, এই আশীর্বাদই আপনারা আমায় করুন ।” 

সমকালীন শৈব-আন্দোলনের নেতা যিনি, রাজগুরুরূপে লোক- 

গুকরূপে সব্বন্্র যিনি পুজা, একি অদ্ভুত দৈন্থামম আচরণ ভাহার। 
একফালি জীর্ণ মলিন বস্ত্রথণ্ড তাহার কোমরে জডানো, হাতে একটি 

ঝুড়ি আর খুরপি। এই বেশে অগ্পর দেশের নানা শৈব তীর্থ ও 

জনপদে থুরিয়া বেড়ান। সঙ্গে চলে কোদালী ও সম্মাঙ্জনী হস্তে 

শত শত ভক্ত | শিব মন্দিরের আগাছা ও ময়ল৷ সযাত্বে তাহারা 

পরিফ্ষার করেন। ধৌত করেন আঙিনা ও পয়ঃপ্রণ।ল'র যত কিছু 

পৃতিগন্ধময় জঞ্জাল | এই সঙ্গে পথে-ঘাটে মন্দির-অঙ্গনে গীত হইছে 

থাকে অগ্পরের ভক্তিরসাআক শিব-ভজন ও শিবস্ততি। ত্যাগ 
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তিতিক্ষা ও নিবভিমানতার মূর্থ বিগ্রহ মহাপুরুষ অগ্লর যে মন্দিবে 
যে সাধনগীঠে উপস্থিত হন, সহত্র লোকের ভীভড জমিয়া উঠে। 

তাহার প্রচারিত দাসমার্গায় শৈব সাধনার উঠে জয জয়কার। 

এমনি 'এক পদযাত্রার কালে, চিদস্বরমের শৈবগীঠে অগ্নরের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ ঘটে শিবভক্তি-সিদ্ধ কিশোর সাধক “চ্ানসন্বন্ধ*'-এর | সন্বন্ধর 

নামে জনসাধারণের মধ্যে এই সাব্ক পরিচিত ; উভয়ের এই 

সাক্ষাতের ফলে তামিলদেশেব শৈন আ7ন্দালন আরও শক্তিশালী 

হইয়া উঠে। তুক্ত সমাজ উদ্বদ্ধ হয় নৃহুনতর চেতনায়। 
মন্দির প্রাঙ্গণে বসিয়া অগ্পব সেদিন খুরপি হস্তে পরগাছ। ও ময়ল। 

নিফাশন ককিতেছেন, শত শত অনুগামীর কে ইদ্গীত হইতেচছ 
শিব মহিমার স্তরতি গান । এমন সময়ে ভক্ত-প্রবর সন্বন্ধর সেখানে 

আসিয়। উপস্থিত । শিব-চেতনায সদ! আবিষ্ট, সিদ্ধ মহ্াত্ম। অপ্পরকে 

দর্শন করা মাত্র ভাবানেশে তিনি উদ্দীপিত হন, ছুটিয়। গিয়া লুটাইয়া 
পড়েন তাহার চরণতলে । আকুল কঠ হঈতে বাব বার উচ্চাকিত 
হইতে থাকে, অপর মগ্রর ।১ 

ভূমিতল হইতে সন্বন্ধরকে সন্সেহে তুলিয়া নিয়া অগ্নর তাহাকে 
আবদ্ধ করেন নিবিড় আলিঙ্গনে | ছুই প্রপিদ্ধ শিবভর্তে'ধ মিলনে 

মন্দির-চত্বরে দিব্য আনন্দের তরঙ্গ বহিয়। যায়! 

বয়সে কিশোব হইলেও সন্বন্ধর ছিলেন কে ভক্তিসিদ্ধ সাধ । 

তিনি ছিলেন কুপাসিদ্ধ | কথিত আছে, হবপার্বব কপার ধার' 
বালক বয়াসেই তাশ্াদ উপর ধধিত হয় এবং বালক বযস হহ/তই 

তাহার মধো শাম্বপ্রকাশ কবে অলৌকিক জ্ঞান ও যোগবিভূতি | 

অল্পকাল মধ্যে তাহার অলৌকিক সিদ্ধির প্রসিদ্ধি স্থানীয় শৈব 
ভক্তদের মধ্যে ছড়াইয়। পড়ে। 

সম্বন্ধর তখন শিতান্ত বালক । পিত।র সঙ্গে গ্রামের উপান্তে 

১ তামিল শব সপ্নর-ঘর অর্থব_পিত।। প্রথম গাবনে সাধক অগপ্পর 

ভক্ত সমাজে পরিচিত ছিলেন তিরুপাবুক্করস্থ নামে জনশ্রুতি আছে, চিদম্বরমে 

সাক্ষাতের কালে কিশোর সাধক সম্বন্ধর ভাবাকুল কণে তাহাকে অগ্নর বলিয়া 

ডাকিয়া উঠেন। উত্তরকালে ভক্ত সমাজে এই অগ্র নামই প্রচলিত হয়। 



শৈবাচার্ষ্য অগ্সর ২১ 

শিব মন্দিরে সেদিন বেড়াইতে গিয়াছেন। সনান-তর্পণ সমাপন করিয়া 

পূজায় বসিতে হইবে, পিতা তাই পবিত্র কুণ্ডের জলে দীড়াইয়' 
মন্ত্রপাঠ করিতেছেন । "মার পুত্র রহ্িয়াছেন তীরে দণ্ডায়মান । হঠাৎ 
দেখা গেল, বালক পুত্র দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ছুই 
চোখ রক্তবর্ণ, দেহ থরথর করিয়। কাপিতেছে' গদ্গদ স্বরে বার বার 

সে বলিতেছে, “এ যে বাবা, আর এ যে আমাব মা । বাবা _ম', 

বাবা_মা1” বার বার ব্যগ্রভাবে সে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে 

শিব মন্দিরের চুড়ার দিকে ! 

পিতা তো মহা সন্ত্রস্ত । তাডাতাডি তীরে উঠিয়া শ্তাহাকে কোলে 

তুলিয়া! নিলেন । পুত্র কি কোন কারণে হঠাৎ ভয় পাইযাছে ? 
অথব] বিষাক্ত কিছু খাইয়া আবোল-আাবোল বকিত্েঙ্ছে? 

লক্ষা করিলেন, তাহার গালের ছুই কস্ খাহিয়া হুপ্ধ ঝরিয়। 

প1ঙতেছে। “কোথায় কি খেয়েছিস্ ঠিক ক'রে বল । ওরে শিগগীর 
বল্।”--পিতা আকুল স্ববে প্রশ্ন করেন । 

পুত্র এবার কিছুট। স্থির হয়, বাহ্যজ্ঞান তাহার ফিরিয়া আসে। 

ধীব কণ্ঠে জানায়, এক অতি অদ্ভুত কাণ্ড ইতিমধো ঘটিয়া গিয়াছে । 
কুণ্ডের তীরে সে দীড়াইয়। রহিয়াছে, হঠাৎ দেখে_ মন্দির শীষে 

ভেযাতিম্ময় মৃ্তিতে হরপাব্বতী হইয়াছেন আবিভূ্তি। কুপাময়ী ম| 
পাব্বতী ছুগ্ধপূর্ণ একটি সোনার ভাড় হাতে নিয়া নাচে নামিয়া 

আসেন, সশ্লেচভবে বালককে উহ। পান করান । সেই ছুগ্ধেরই চিত 

এখনো রহিয়াছে তাহাব মুখে । 

হরপাব্বতীর দিব্য মৃত্তি ক্ষণপরেই আকাশে মিলাইয়! যায়। 
কিন্তু যে অহেতুক কপার ধার! এই বালকের প্রতি বধষিত হয় তাহার 

ফলে অলৌকিক জ্ঞান স্ফুরিত হইয়া উঠে, প্রকাশ ঘটে অত্যাশ্ধ্য 

যোগবিভৃতির । 

কুণ্ডের তীরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তখন বনু স্নানার্থী ও 
ভক্তের ভীড় জমিয়া উঠিয়াছে। এই জনতাকে লক্ষ্য করিয়া হর- 

পার্বতীর আশিস্-প্রাপ্ত বালক আবৃত্তি করিতে থাকে তাহার স্বরচিত 

অপরূপ শিবস্তাতি। চারিদিকে দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়ে এই 



২২ ভারতের সাধক 

কপাসিদ্ধ বালকের বিশ্ময়কর কাহিনী । বালককালেই শিবের 
কপায় দিব্য জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তাই তক্তসমাজ এই বালকের 

নামকরণ করেন--'জ্ঞানসম্বন্ধর অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানের সহিত যিনি 

রহিয়াছেন নিত্য সম্বন্ধযুক্ত | 
সন্বন্ধর যেমন অগ্পরকে পিতারূপে গ্রহণ করেন, তেমনি অগ্পরও 

উহাকে অঙ্গীকার করেন পুর্রূপে, বন্ধুরূপে। বয়সের পাথক্য 
সত্বেও এই ছুই তক্তিসিদ্ধ শৈবসাধক এক নিগৃঢ আত্মিক বন্ধানে 

'গাঁবদ্ধ হন এবং দক্ষিণদেশের শৈবধশ্মের উজ্জীবনে একযোগে 

চার কন্ম শুর করেন। দেশের এক প্রাস্ত হইতে অপর প্রান্তে 

যুক্তভাবে এই ছুই মহাত্মা পরিব্রাজন করিতেন, আর শত শত তত, 
"রনার। কারত তাহাদের অনুসরণ । 

ইঞ্টদেব শিবকে সাধক অগ্পর আরাধন। কবিতেন কিহুরেরূশে, আর 

সম্বন্ধর-এর দৃষ্টিতে শিব প্রতিভাত হইতেন পিতারূপে । পৃথক দৃচি- 
কোণ হইতে ইষ্ট-আরাধনায় উভয়ে রত থাঁকিলেও ত্যাগ তিতিক্ষা ও 

শরণাগতির দিক দিয়! তাহার] ছিলেন একই সাধনপথের সহযাত্রী । 

সিদ্ধ শৈবাচার্্য হিসাবে অগ্পর ও সন্বন্ধর-এর জীবনে যে অলৌকিক 

ভ্রান ও যোগ-বিসভৃতির সমাবেশ ঘটিয়াছে, তাহাও সমতাবে উদ্ব,দ্ধ 
করিয়াছে দেশের অগণিত শিবতক্ত নরনারীকে । অগ্পর ও সম্বন্ধর- 

এর রচিত শিব-মহিমার শত শত স্তবগাথ। আজও তামিলদে'শর 

সাধকের পথে-প্রাস্তরে মঠে-মন্দিরে গাহিয়া বেড়ান, ভক্তন্ৃদয়ে 

শিবভক্তির প্লাবন বহিয়! যায়।১ 

সে-বার ভক্তপ্রবর জ্ঞানসন্বন্ধর কিছুদিনের জন্ অন্যত্র প্রচার 

করিতে বাহির হইয়াছেন । মহাত্মা অগ্পর স্থির করিলেন, কিছুদিন 
তিনি নিভৃতে বাস করিবেন, নিগৃঢ় সাধনায় থাকিবেন নিমজ্জিত। 
পরিব্রাজনের পথে পড়িল তিরুপ্ল,গালুর-এর প্রসিদ্ধ শিব মন্দির ও 

সাধনপীঠ। এখানেই তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন। 

১ ভেবরম্ গ্রন্থে অপ্পর-এর রচিত বনু দিব্যভাবের উদ্দীপক স্তবগাথা 
সংকলিত হুইয্লাছে : এই শ্তবসযূহ্র সংখ্যা তিন শতাধিক । 



শৈবাচার্ধ্য অগ্পর ২৬ 

অগ্নরের নব ধর্মপ্রচার ও সিদ্ধপুরুষরূপে তাহার বিপুল প্রতিষ্ঠা 
একদল বিরোধী লোন্কর সহা হয় নাই। তাহাকে হেয় প্রতিপন্ন 

করার জন্য হুষ্টেরা গোপনে ষড়যন্ত্র করিতে থাকে | তিরুপ্প,গালুর-এ 

অগ্পর যখন নিভৃতে বাঁস করিতেন্ছন, তখন তাঠাদের ছুরভিসন্ধি 

চরিতার্থ করার স্থযোগ উপস্থিত হয়। 

রাত্রিকালে কয়েকটি স্থন্দরী ভরষ্টা নারীকে তাহার পাঠাইয়া 

দেয় অগ্পরের কাছে, প্রচুর ধনরত্বের প্রলোতনও তাহাকে দেখানো 

হয়। কিন্ত সিদ্ধ সাধক অপ্ররকে প্রলুব্ধ ও বশীভূত কর দৃবের 
কথা, এই নারীরাঈ তাহার আলীকিক শক্তিতে অভিভূত হইয়া 
পড়ে, চব্ণতলে লুটাইয়া বার বার করে ক্ষমা প্রার্থনা । 

চক্রান্তকাবীরাও অনুতপ্ত হয় এবং তাহাদের কয়েকজন এ সময়ে 

অগ্পরের কাছে আম্মসমর্পণ করে, বিশিষ্ট শৈব সাধকরূপে উত্তরক!লে 
জ্ঞাহার! পরিচিত হইয়া উঠে ।১ 

দক্ষিণ ভারতের সিদ্ধ শৈব সাধক ও আচাধ্যদের এঁতিহ্া অতি 

প্রাচীন! ভক্তদের মতে, পৌরাণিক দুগে অগস্ত্য খষি ছিলেন শৈব 

সাধনার প্রধান ধারক ও বাহক। তামিল দেশীয় পুরাণে শিব ও 

ম্কগ-এর ( স্ুব্রক্ষণ্য বা কাণ্তিকেয় ) সিদ্ধ সাধক অগস্ত্য সম্পর্কে 

নান অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে । 

এঁতিহাসিক যুগে, থুষ্টীয় প্রথম শতকে, পাণ্ত রাজসভার আচাধ্য 

শৈব সাধক নৰ্ির-এর প্রভাব প্রতিপত্তির নান। তথ্য পাওয়া যায়। 
পরবর্তী শতকে কালহস্তীর অরণ্যচারী রাজ৷ কন্নপ এক সিদ্ধ শিব- 

ভক্ঞরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কথিত আছে, কন্নপপ এক সময়ে 

ভাবাবেগে উদ্বেল হইয় ইষ্টদেব শিবের চরণে পুষ্পরূপে অর্থ্য প্রদান 
করেন তাহার নিজের একটি চক্ষু। অপর চক্ষুটিও উৎপাটন করিতে 
যাইবেন এমন সময়ে জ্যোতিন্ময় মৃত্তিতে আবিভূর্ত হন তাহার 
সম্মুখে । গ্রভূর বরে ভক্ত-প্রবর লাভ করেন পরম দিব্যলোক 

ঈর্শনের শক্তি । 

১. কালচারাল্ হেরিটেজ__শৈব লেইস্ট.স্: এন. এস. পিক্েই 
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পঞ্চম শতকে তামিলদেশে আবিভূতি হন প্রখ্যাত শৈবযোগী 
তিরুমূলার | এই সিদ্ধ মহাপুকষের অলৌকিক যোগবিভূতির নান! 
কাহিনী দক্ষিণ তারতে প্রচলিত রহিয়াছে । জনশ্রুতি আছে, পরকায় 

প্রবেশের শক্তি ছিল তিরুমূলার-এর | এক শুদ্ধসত্ব রাখাল বালকের 
মৃতাদহে তিনি যোগবলে প্রবিষ্ট হন এবং এই দেহে থাকিয়া সহজ 

সরল ভাষায় রচনা করেন প্রায় তিন হাজার শিব-মহিমার স্তব- 

গাথা | তিরুমূলার-এর জীবন ও বাণী শিবতত্ব ও শৈব ধ্যান- 
ধারণাকে দেশের দিকৃবিদিকে বিস্তারিত করে । 

পরবর্তী যুগে দক্ষিণী শৈব সাধন। ও ধণন্ম-আন্দোলন সুসন্বন্ধ বপ 
পরিগ্রহ করে চারিটি প্রধান শৈবাচাধ্যের মাধ্যমে । মাণিক্যবাচক, 

অগ্পর ( তিরুণাবুক্করম্ু ) জ্ঞানসম্বন্ধর, এবং শন্দরমুন্তি যথাত্রমে 

প্রচার করেন শিবসাধনার চারিটি পুথক পূথক পন্থা-_জ্ঞান, চথ্যা, 

ক্রিয়া ও যোগ। এই পন্থাচলি সম্মার্গ, দাসমার্গ, সৎপুত্র মাগ 

ও সহমার্গ নামেও শৈব আন্দোলনের ইতিহাসে চিহ্িত হইহ। 

আছে। 

সিদ্ধ শৈব সাধক আচাধ্যপ্রনঃ অপ্পর ছিলেন দাসমার্গের বিশিষ্ট 

ব্যাখ্যাত! | তাহার মতে, 'দেবাদিদেব শিব স্ব্টি স্থিতি প্রলয়েব নিয়্জা, 

স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছুর তিনিই একমাত্র প্রভু ' জীব তাহার 

নিতাদাস | আত্মআঅভিমান ত্যাগ করিয়া দাস রূপে তাহার সেব। 

করো, একান্ত শরণ নিয়া তাহার চর্ণে তন্থু মন প্রাণ করে। উৎসগ, 

তবেই লাভ করবে বন্ধ প্রাথিত পরমা মুক্তি: 

অগ্পরের এই দাসমাগায় শৈবধশ্ম শুধু তামিলদেশেই নয়, 

দক্ষিণ ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলেও দ্রুত প্রসার লাত করে । পাগ্যরাজ 

মহেন্দ্র ছিলেন তাহার অনুগত শিষ্ত। কাঞ্ধী মাছুরা। চিদম্বরম 

প্রসৃতি বিগ্ভাকেন্দ্রের শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরাও মহাত্মা! অপ্পরের শিব তক্তির 

আন্দোলন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন | শহরে জনপদে যেখানেই 

যাওয়া যাইত, শত শত তক্ত গৃহস্থ ও সাধু-সন্যাসীর কণ্ঠে শুনা 
যাইত এই ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের কপালীলার নানা! অলৌকিক 
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কাহিনী | মন্দিবে মন্দিরে পথে-প্রান্তরে গীত হইত তাহার রসমধুর 

'শবগাথা | 

সিদ্ধ জীবনের লীলা, পরিব্রাজন ও শিবমহিমার প্রচার এবার 

শেষ অধ্যায়ে আসিয়া পড়ে, মহাত্ম। অগ্পর এবাব উতশুক হন ইষ্টদেব 

শিবের চরণে লীন হওয়ার জন্য। প্রবীণ সিদ্ধপুরুষেব স্তবগাথায় 
বার বার ধ্বনিত হইতে থাকে “প্রভু, এবার তোমার কিস্করকে কৃপা 

ক'রে টেনে নাও তোমার জ্োতির্লোকে, পরম! মুক্তির মহাসাগরে 

করো তাকে নিমজ্জিত । 

ইষ্টদেব মহেশ্বর দেদিন মাবভৃত হন। অপ্পাবর নয়ন সমক্ষে, 
আব্তি ও প্রার্থনার উত্তর বলেন, -'তথাস্ত?। 

৬৮০ খুষ্টার্চে এক।শী বৎসগ বধস্ক এই প্রবীণ সব্ধজনশ্রদ্ধেয 

শৈচাধ্যের মরলীলাষ ছেদ পটিয়া যাজু, চির ইপ্সিত শিবধ মে 
ঘটে ঠাহার মহ। উত্তরণ। 



অদ্বৈত জাচার্; 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রাকৃকাল পূর্বব-নবদ্বীপ তখন 

ভারতের শ্রেষ্ঠ বিগ্ভাকেন্দ্র। টোল ও চতৃষ্পাঠীর অধ্যাপক ৪ 
পড়য়াদের তখন মহাপ্রতাপ। বিগ্যাগববী পণ্ডিতের আপন অহিকা 
নিয়! মত্ত ম্তায়ের কচকচি আর কুটতর্কের ভীড়ে ভক্ত বৈষ্বের দল 
কোথায় যেন তশাইয়া গিয়াছে । প্রেমভক্তির কথা ভখাপন করিলে, 

নৃত্য কীর্তন ও নামগান করিতে গেলে, লোকের কাছে উপহানের 

পাত্র হইতে হয়। এমনি সময়ে মুষ্টিমেয় কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ুবদের নেতারূপে 

'মাতঅপ্রকাশ করেন আচাখধ্য শ্রীঅদ্বৈত। 

অসাধারণ শাস্ত্রবেত্ত। এই আচাধ/। পাণ্িত্যের সাথে তাহার 

জীবন পাত্রে আয়! মিশিয়াছে প্রেমভাক্তর অপরূপ মবধা-খ 

বৎসরের নৈষ্ঠিক সাধনার ফলে তাহার জীবনে উপজিত হইয়াছে 
জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি । সেদিনকার দিনে ভক্ত সাধক অদ্বৈত আচাধ্য 

হইয়া উঠিয়াছেন বৈষ্ঞবদের প্রবীণতম নেতা, তাহাদের প্রধান আশ্রয় 

ও ভরসাস্থল | 

কখনে! শান্তপুরে, কখনো! বা নবদ্ীপে নিয়মিতভাবে আচাধ্যের 

ধশ্মসতা বসে । গৌরকান্তি, শ্বশ্রু ুক্ষ-শোভিত, প্রবীণ সাধক তাহার 

ক্ষুদ্র তক্ত সতাটিতে বসিয়! ব্যাখ্যা করেন গীতা ও ভাগবতের শ্লোক । 

ছুট নয়ন তাহার ভক্তিরসে ছলছল হইয়। উঠে, ভক্ত শ্রোতাদের 

অন্তরে জাগে দিব্য শিহরণ । 

ভ্রানমিশ্রা ভক্তির উপদেশ অদ্বৈত প্রভু তাহার সাধ্যমত প্রদান 
করেন। সারগর্ভ ব্যাখ্যা ও ভাবময় সংবেদনের মধ্য দিয়া ভক্তির 

শুঁচিশু কুন্থম ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পান। কিন্তু সারা দেশ ঘে 

এসময়ে অনাচারে ভরিয়া উঠিয়াছে। মনে মনে উপলব্ধি কবেন, 
এসময়ে ডাহার এই ক্ষীণকায়া ভক্তি শআোতের ধারায় তে ঈশ্বরবিমুখ 
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মানুষের দল উদ্ধার লাভ করিবে না| এজন্য চাই প্রেমভক্তির 

ৰেগবতী ভক্তিগঙ্গা-ধারা_ আর চাই সেই ধারাকে দিকে দিকে 

ৰিস্তারিত করার মত এক নব ভগারথ। 

হৃদয়ে দিনের পর দিন আত্তি জাগে, কোথায় সে মহাশক্তিধর 

ষুগপ্রবর্তক পুকষ? কবে ঘটিবে তাহার মহা আবির্ভাব? তিল 
তুলসী আর গঙ্গাজল দিয়! বৃদ্ধ আচাধ্য ভক্তিভরে দিনেৰ পর দন 

এই প্রার্থনাই নিবেদন করেন। সারা ভুবনের মঙ্গলের জন্য কাদিয়! 
কাদিয়া সিক্ত করেন বিষুঘরের মৃর্তিকা | 

জনকয়েক বৈষ্ণব ভক্তদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আচাধ্য সেদিন 

বসিয়া আছেন । পবিল্ম ভাগবতেব মন্মম্পশশ বাখা। চালাতেছে, এমন 

সময় এক ভক্ত স্থসংবাদ ঞানাইয়। কহিলেন, “প্রভু, ড় মাশ্চয্যের 
কথা --জগনাথ মিশরের পুত্র নিমাহ পণ্ডিত গয়া থেকে ফিরে এসেছে 

এক পরম বৈষ্ঞবরূপে । এ যেন এক নৃতন মানুষ | পাণ্তিতে।র 
অহমিক। কোথায় ভেসে ।গয়েছে, কি কৃষ্ বলে হয়ে উঠেছে উন্মান্ত । 

গ্রভু! এ দিবা উন্মত্ততার ছোয়াচও কম নয়। যে তাকে একবার 
দেখছে, তার আকুল ক্রন্দন শুনভে, সেই হয়ে পড়ছে অভিভূত ও 

ভাববিহ্বল। তকণ অধ্যাপক নিমাই যেন কৃষ্ণপ্রেমের বান ডাকাবার 

শক্তি নিয়ে ফিবে এসেছে নবছীপে ।” 

আচার্য বড় কৌতৃহলী হইয়৷ উঠিলেন, চোখ ছুইটি উৎসাহে 
গ্রদীপ্ত হইয়। উঠিল । কহিলেন, “ভাই, তোমাদের কথ! সত্য হোক, 

আশ। ফলবতী হোক, এই প্রার্থনাই আমি করছি ।” 

কিছুক্ষণ মৌনী থাকায় পর আবার তিনি শ্মিতহান্তে কহিলেন, 

“তা হলে একটি গোপন কথ! তোমাদের ভেডে বলছি, কাল 

শেষরাত্রে এক স্বপ্ন দেখলাম, গীতার একটি বিশেষ শ্লোকের নিহিতার্থ 

বুঝতে না পেরে সেদিন আমার মন বড় চঞ্চল হয়েছিল। তাই 
উপবাসী থেকে এই ক্লোকের কথাই কেবল ভাবছিলাম | রান্দে 

স্বপ্নযোগে দেখলাম, তোমাদের এ নিমাই আমার সম্মুখে আবিভূতি 

হয়েছে। ডেকে বলছে- আচার্য তুমি আর মনে ছুঃখ ক'রে না, 
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ওঠো ।” কি অন্ভুত ব্যাপার! সঙ্গে সঙ্গে গীতার গ্লোকের অর্থটিও 
উদ্ঘাটিত হয়ে গেল ।” 

"মুহুর্ত মধ্যে আমার সর্ববশরীরে সঞ্চারিত হলে! এক অপূর্ব 
পুলকত্োত। জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রকে আগে আমি মাঝে মাঝে 

দেখেছি-_তার বড় ভাই বিশ্বরূপের সাথে প্রায়ই সে আসতো আমার 

গুহে। সে অনেক দিন 'সাগের কথা । যাক্, তোমাদের সংবাদ 

বড়ই শুভ। দেখ। যাক্ শ্রীভগবান এই মহাবৈষবের ভেতর দিয়ে 
তার কোন্ লীলানাট্যের স্ুত্রপাত করতে চাচ্ছেন ।” 

এ নাট্যলীল! অন্ুঠিত হইতে দেরী হয় নাই। অচিরে নিমাই 
পণ্ডিত নবদ্বীপে আত্মপ্রকাশ করেন ভক্তি-প্রেমের এক রসময় 

বিগ্রহরূপে, ঠুবনমঙ্গল কুষ্ণনামের ধারায় সার দেশ তিনি প্লাবিত 

কবেন, আর প্রবীণ বৈষ্ণব অদ্বৈত 'আচাধ্যকে করেন তিনি আত্মসাৎ । 
প্রভু শ্রীচৈতন্তের এক প্রদান পার্দৰপে, লীলানাট্যের অন্থতম 

সুত্রধাররূপে ঘটে তাহার অভ্যুদয় । 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব শান্ত্রে অদ্ৈত প্রভূব যে স্থান নির্ণাত হইয়াছে 
তাহ। মহাপ্রতু শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দেরই পরবস্তা। চৈতন্য ভাগবত 
নিতাই ও অদবৈতকে অভিহিত করিয়।ছেন শ্রীচৈতন্যের ছুই বাহু বূপে। 

অদ্বৈতের প্রতি ভক্ত মানবের ঝণের কথা জানাইতে গিয়। ভক্তকবি 

বৃন্দাবন দাস (লখিয়া গিয়াছেন, “যার ভক্তি কারণে চেতন্য অবতার ।” 

চৈতম্তদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মহাপ্রভ়-আর প্রত 
তইতেছেন ছুইটি-_-নিত্যানন্দ « অদ্বৈহ। আর কোন চৈতন্যপাধদ 
এই প্রভুত্বের মর্য্যাদ! প্রাপ্ত হন নাই। 

ভক্তকবি কুষ্ণদাস কবিরাজ 'অদ্বৈতের প্রতি তাহার শ্রদ্ধাধ্য 

দিতে গিয়। বলিয়াছেন-_ 

জীব নিস্তারিল কৃষ্ণ ভক্তি করি দান। 

গীতা ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান। 
ভক্তি উপদেশ বিন্নু তার নাহি কাধ্য 

অতএব নাম তার হইল আচাধ্য | 
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চৈতন্য-পার্ধদ অদ্বৈত ভক্তদের প্রভূ", মহাপ্রভুর বাহু, এবং কৃষ্ণ- 

ভক্তিদাতা। তাছাড়া, আরও একট। বিশেষ মধ্যাদ তাহার আছে। 

অদৈত হইতেছেন সিদ্ধ মহাবৈষণব মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য । মাপ7বন্দর 
পুরীর অন্তরজ শিশ্য ঈশ্বরপুরীক কাছে গয়াধামে যে মন্ত্র শ্রীচৈতন্য 
প্রাপ্ত হন, তাহাই তাহার জাবনে মানিয়া "দয় এক পবম রূপাজ্ঞন । 

তাই মাধবেন্দ্র-শিষ্য এই আচাখাকে শ্রীচৈতন্য জ্ঞান করিতেন গুকব 

মত। সুযোগ পাইলে অদ্বৈতৈর চরণধূলি গ্রহণ করিয়া সবার 

সন্মূথ দিতেন তাহাকে অসাম মধ্যাদা। চৈতন্বা চরণাশ্রি £ নুদ্ধ 

বৈষ্ব চৈতন্যের এই ভক্তির উপদ্রবে অব্ষ্ঠ হইয়া উঠিক্নে। কোন 
বাদ-প্রতিবাদে ফল হইভ লা লৌকিক লীলাষ অহাপ্রভ নি 

সময়েই ধম্ম ও শাস্ত্র € লৌকিক আচাঁআচাকণের মধ্যাদা কক্ষে 

ত্র্টি করিতেন না, তাই '্মদোতর তি ভন্ষি নিলেদাদেব বেজামত। 

তাহাকে কখনো নিরস্ত কর! যায নাই । 

শ্রীন্তৈন্ত ও অছ্ৈত্ের পারস্পারক সন্বন্গটি ছিল বড় মধ, বড 
অঞরঙ্গ। ভক্তকবি কুষফ্দাম কবিরাজের লেখশীতে এ সম্পুকত 

স্বরূপটি মনোরম হইযা ফুটিযা উঠিয়াছে- 

মাধবেন্দ্র পুরার শিষ্য এই জানে । 

আচাধা গোসাঞিকে প্রভু গু কর মানে। 
লৌকিক লীলাতে ধন্ম মধ্যাদ। বক্ষণ । 

জ্্াত-ভক্ত্যে করেন তার চরণ বন্দন । 

চৈতন্য গোসাঞ্রিকে আচাযা করে প্রভু জান । 

আপনাকে কবন তার দান অভিমান । 

সমকালীন বৈষ্ণর সমাজের 'এই প্রবীণ প্রাতিভাধর নে”? 
মহা প্রভৃর অন্যতম এই অন্তরঙ্গ পাধদ, অদ্বৈত আচাযোর হষ হটে । 

বর্তমানের শ্থনামগঞ্জ মহকুম। অঞ্চল তকালে ছিল লাউড় প'গণ। 

নামে পরিচিত। এই পরগণার অন্তভূক্তি নবগ্রামে আগ্ুমানিক 

১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে গদ্বৈত ভূমিষ্ঠ হন।১ 
১ অছৈত প্রকাশে লিখিত আছে ষে শ্রদৈতন্তর জন্মকালে অদৈত 

আচার্য্য ছিলেন বাহান্স বৎসর বয়স্ক । চৈত্বন্ত জন্মগ্রহণ করেন ১৪৮৬ থৃষ্টান্ধে ! 
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পিত৷ কুবের তর্কপঞ্চানন ছিলেন লাউড়ের রাজ। দিব্য সিংহের 
সতাপগ্ডিত। শান্ত্রবিদ ও ধন্মপরায়ণ আচাধ্যরূপে তাহার তখন 

যথেষ্ট খাতি। বংশের গৌরব ও এতিহাও কম নয়। স্বনামধন্য 
নৃসিংহ নাড়িয়াল ছিলেন ভাহারই পূর্বপুরুষ | পাঠান যুগের গৌড়ীয় 
হিন্দু রাজা গণেশের মন্ত্রিত্ব করিয়। নুদিংহ নাঁড়িয়াল প্রতিষ্ঠা অর্জন 
করেন। মনীষা, ব্যক্তিত ও রাজনৈতিক স্ুক্ষবুদ্ধির দিক দিয়া 

তাহার তুল্য ব্যক্তি গৌড় রাজধানাতে তখন খুব কমই ছিল। 
কুবের আচার্ধয ও তাহার পত্ধী লাভা দেবীর বড় ছুঃখ, পর পর 

তাহাদের কয়েকটি পুত্রসম্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্ত একটিও 
জীবিত রহে নাই । মার যেকোন পুত্রসন্তান জন্মিবে সে আশাও 

নাই। তবে কি বংশে বাতি দিবার কেহ থাকিবে না? মৃত্যুর পর 

পত্রসম্ভানের পিগ্ও পাওয়া যাইবে না? এই সব ভাবিধা স্বামী 

শ্রী কাহারো মণে শান্তি নাই, সংসার-কম্মেও দিন দিন খড় উদাসীন 

হইয়া পড়িতেছেন | এই বৈরাগ্যপ্রবণ মন নিয়া অবশেষে একদিন 

তাহারা লাউড ছাড়িয়া শান্তিগুগে আসিয়া উপস্থি গ হন। 
পতি-পত্ভবী উভযে এবার স্থির করিলেন, পুণাকোয়া ভাগীরঘীর 

তীরে কিছুদিন নিজ্জনে বাস করিবেন, ভক্তিনিষ্ঠ! সহকারে পূজা, ব্রত 
প্রভৃতি উদ্যাপন করিবেন । 

নৃতন পরবেশে আসার কিছুদিন পর লাভা দেবী সম্ভান-সম্ভবা 

হন। কুবের তর্কপঞ্চাননের মুখে আবার হাসি ফুটিয়া উঠে। ইতিমধ্যে 

রাজসভার আহ্বানও আসিয়া উপস্থিত। পাণ্ডতত আনন্দিত মনে 

সম্বীক আবার স্বদেশে ফিরিয়। আসেন । 

মাঘা জপ্তমীর পুণ্যতিথিতে এক স্থলক্ষণযুক্ত পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। 
পণ্ডিত ও তাহার স্ত্রীর সেদিন আনন্দের সীমা নাই | নবজাত পুনের 
নাম রাখা হয কমলাক্ষ। 

বাল্যকাল হইতেই কমলাক্ষের জীবনে দেখা যায় এক অপূর্ব 

ভক্তিপরায়ণতা | সহজাত ধর্ম-সংস্কার নিয়াই সে জন্ম নিয়াছে। 
নিবেদিত বন্ধ ছাড়া কোন কিছুই তাহাকে আহার করানো যায় ন!। 
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দেব পৃজায় বালকের অসীম আগ্রহ, বিশেষ করিয়া পিতা যখন 

নারায়ণ শিলা! অর্চনা! করিতে বসেন ভাবাবিষ্ট হইয়া সেখানে সে 

বঙ্গিয়া থাকে, ছুই চোখ বাহিয়। ঝরিতে থাকে পুলকাশ্রু। 

কুবের তর্কপঞ্চানন লক্ষা করেন, ছেলে তাহার শ্রুতিধর। এই 

সঙ্গে সমাহার ঘটিয়াছে অসাধারণ মেধা ও তীক্ষ বুদ্ধির। বুঝিলেন, 
বালক উন্তরকালে শাস্ত্রপারঙ্গম হইবে, বংশগত এঁতিহোর ধারাটিও 

সে বজায় রাখিতে পারিবে | 

কমলাক্ষের বয়স তখন বারো বৎসর । অধ্যয়নের জন্য পিত। 

ঠাহাকে শান্তিপুরে পাঠাইয়া দিলেন। অসামান্ত প্রতিতাধর এই 

কিশোর শিক্ষার্থী। কয়েক বৎসরের মধ্যে বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি এবং 

ষড়দর্শন্ন পাঠ সে আয়ত্ত করিয়। ফেলিল। 

কমলাক্ষের জনক-জননী ইতিমধ্যে শ্রী হইতে চলিয়! আসেন । 
এখন হইতে পুত্রের সহিত একত্রে নবপ ও শান্তিপুরের গঙ্গতীরে 
তাহারা বাপ করিতে থাকেন ! শববই বৎসর বয়সে পিতা কুবের 

দর্কাণঞ্াানন মনদেহ শ্াগ কপিয়া যান এবং কিছুদিন পরে মাতা 

লাভ। (দবীনও লোকান্তুন ঘটে । 

পণ্ডিত কমলাক্ষের অন্তরে এবার বৈরাগ্যের হাওয়া বহিতে শুরু 

করিয়াছে । [স্থর কবিলেন, অবিলম্বে গয়াধানে গিয়া জনক-জননীর 

উদ্দেশে গিগুদান কয়াবেন 1 বিফুপাদপদ্ধে প্রণতি জানাইয়া বাহির 
হইবেন তীর্থ পধাটনে। 

ইতিমধ্যে ঈশ্বরপ্রাপ্তিন আকাত্্ষা তীব্রভাবে তাহার তরুণ 
দ্দীবনে জাগিয়! উঠিয়াছে | তক্তিমাগীয় সাধনার মধ্য দিয়া পরম 

প্রাপ্তি তাহার ঘটিবে, এ সঙ্কল্পই এতকাল হৃদয়ে পোষণ করিয়। 

আসিয়াছেন। একন্য নিষ্ঠাভরে ভাক্তশাস্ত্র অনুশীলন করিয়া সাধন- 
ওজনে রঙ থাকিয় নিজেকে প্রস্তুত করিয়াও নিয়াছেন ! 

গয়ার কাধ্য শেষ করিয়া! কমলাক্ষ দাক্ষিণাত্যের তীর্থ দর্শনে 

বহির্গত হইলেন, অন্তরে জাগরূক রহিল জীীবনতরীর কাণ্ডারী সদৃগুরুর 

সন্ধান লাতের তীব্র আকাঙ্ষা | 
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দাক্ষিণাত্যের তীর্থপথে ঘুরিতে থুরিতে সেদিন তিনি একদল 

মধ্বাচার্ধ্য সম্প্রদায়ী সাধুর ধর্মসভায় আসিয়া উপস্থিত | নারদীয় 
সত্রের অপূর্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সেখানে চলিতেছে । এই ব্যাখা 
শুনিতে শুনিতে কমলাক্ষ হঠাৎ ভাবাবেশে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 
সারা অঙ্গে ফুটিয়া উঠিল বিস্ময়কর সাত্বিক ভাববিকার | 

দাক্ষিণাত্যের অদ্বিতীয় প্রেমিক সন্যাসী, ভক্তিরসের পরম রসিক, 

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী তখন এই মগ্ডলীতে উপস্থিত । নবাগত ভক্ত 
কমলাক্ষের এই অদ্ভূত ভাবাবেশ দেখিয়া পুরী মহারাজ আনন্দে 
উচ্ছল হইয়া উঠিলেন|। অপার করুণ ঝরিয়া পড়িল এই তকণ 

তক্তের উপর | অদছ্বৈতের শিষ্য ও সেবক ঈশাননাগর এই মিন 
দৃশ্যের কথা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন-_ 

প্রেমসিন্ধুর ঢেউ ক্রমে বাড়িয়! চলিল। 
মুচ্ছিত হইয়া প্রভূ ভূমিতে পড়িল । 

তাহা দেখিয়া মহ্োোপাধ্যায় মাধবেন্দ্রপুরী 

কহে ইহো ভক্তিবর্মে উত্তমাধিকারা। 
সামান্য জীবেতে না হয় শুদ্ধা প্রেমতক্তি। 

চিন্ময় আধারে হয় নিত্য তাব স্থিতি । 

শুদ্ধ প্রেমাসব ইহো৷ করিয়াছে পান। 
অন্তনিত্যানন্দ ইহার নাহি বাহাজ্ঞান। 
ইহার শরীরে মহাপুকষ লক্ষণ । 

জগতে তারিতে বুঝে? হৈলা প্রকটন। 
ভক্ত সাধুদের উচ্চক্ের হরিধ্বনি বারম্বার শ্রবণের পর কমলাক্ষ 

আচার্য্য সম্ৎ ফিরিয়া পাইলেন ' শুনিলেন, যে মহাপুরুষ তাহার 
সম্মুখে দণ্ডায়মান তিনিই মহাভাগবত মাধবেন্দ্র পুরী মহারাজ ; 
ছুই নয়নে তাহার দিব্য আনন্দের জ্যোতি ঝলমল করিয়া! উঠিয়াছে। 
প্রসন্ন মনে ভাববিহ্বল তরুণ পণ্ডিতের দিকে তিনি চাহিয়া আছেন । 

কমলাক্ষ তক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে চরণে পতিত হইলেন । মিনতি 
করিয়া কহিলেন, “প্রভু, আমার পরম সৌভাগ্য, আজ আপনার দর্শন 
পেলাম। সবাই জানে, আপনি ভক্তত্রাতা, এ যুগের ভক্তিকল্পবৃক্ষ ৷ 
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আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়ে এই অধম জনের জীবন ধন্য করুন, 

আমায় বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা দিন।” 
পুরী মহারাজ সম্মতি দিলেন। কমলাক্ষ আচার্য্যের জীবনে 

দেখ। দিল এবার সদ্গুর কপার অরুণোদয়, জীবন তাহার নবরাগের 

বর্চচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দীক্ষা ও প্রেমভক্তিতত্বের 
উপদেশ লাভের পর ঘটিল তাহার নব রূপান্তর | 

মাধবেন্দ্র পুরী মহারাজের সান্সিধ্যে কিছুদিন কাটিয়া গেল। 
এবার বিদায় গ্রহণের পালা | কমলাক্ষ স্বভাবত:ই মানবপ্রেমিক, 

লোকমজলের আকাত্ষা তাহার সহজাত । করুণ কগ্জে সদৃগুরুর 
কাছে নিবেদন করিলেন, “প্রভূ, এ কলিকালে মানুষ হয়ে পড়েছে 

আদর্শহীন, ধর্মহীন | সর্ব দিক দিয়ে তারা নীতিভ্রষ্ট । ভুবনমঙ্গল 

হরিনাম, কৃষ্ণজনাম তাদের রসনায় উচ্চারিত হয় না। আপনি কৃপা 

ক'রে বলুন, কিসে জীবের কল্যাণ হবে, কি ক'বে তারা উদ্ধার 
পাবে ।” 

পুরী মহারাজের আননে খেলিয়া যায় স্মিত হাসি। মধুর কে 
কহেন, “কমলাক্ষ, পৃথিবীর এ পাপের ভার হরণ করতে, জীবের 

উদ্ধার সাধন করতে যে পরমপ্রভূর আবির্ভাব চাই ! তা নইলে 

তো চলবে না। তুমি মহাতক্ত । জীবের কল্যাণ সাধনের এষণা 

যেমন তোমার রয়েছে, তেমনি তোমাতে রয়েছে এঁশী শক্তির 
প্রকাশ। শ্রীভগবান্কে ডাকবার, তাকে জাগ্রত করবার তার তুমিই 
আজ থেকে নাও বৎস ।” 

সদ্গুরুর এ নির্দেশ কমলাক্ষ আচার্যের অন্তরে সেদিন চিরতরে 

গাথা হইয়া যায়। ভক্তিভরে তাহার চরণে প্রণাম করিয়৷ আবার 

তিনি তীর্থ পরিক্রমায় বাহির হইয়া পড়েন। 

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের তীর্থ দর্শনের পর কমলাক্ষ ব্রজ্মণ্ডলে 

আসিয়া উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণের এক একটি লীলাস্থল তিনি দর্শন 

করেন আর হৃদয়ে তাহার অপার আনন্দের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়। 

উঠে। তক্তবর কখনো তাবাবেশে শুরু করেন উদ্দণ্ড নর্তন কীর্তন, 
ষ্ঠ ৬ম ৩ 
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কখনো বা ভাবাবিষ্ট অবস্থায় দিনরাত কোথা দিয় কাটিয়া যায়, 
কোন হু'স নাই। 

সেদিন তিনি গিরিগোবর্ধনে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন | অন্তরে 
বহিয়৷ চলিয়াছে দিব্য আনন্দের প্রবাহ । পরমপ্রভুর দ্বাপর লীলার 
দৃশ্য মানসপটে একটির পর একটি ফুটিয়৷ উঠিতেছে আর বার বার 
বাহ্জ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেছেন। 

সারাদিন পাগলের মত যত্রতত্র ঘুরিয়৷ বেড়াইয়াছেন ; এবার 

রাত্রি সমাগত । চারিদিক অন্ধকারে ছাইয়া আসিয়াছে শ্রাস্ত 

দেহে আচাধ্য একটি বটবৃক্ষের মূলে শয়ন করিয়! আছেন। অল্পকাল 
মধ্যে ছুই চোখে নামিয়া আসিল গভীর নিদ্রা! । 

এ সময়ে এক অদ্ভূত স্বপ্ন তিনি দর্শন করিলেন ।__শিখিপুচ্ছধারা 
মুরলীধর গোপবেশী কৃষ্ণ তাহার ভুবনমোহন ভঙ্গীতে সন্মাথে আসিয়া 
দাড়াইয়াছেন | " কহিতেছেন, “আচার্য্য, জীবের মঙ্গল সাধনের ব্রত 

তুমি নিয়েছ, এ বড় আনন্দের কথা । যথাসাধ্য ভক্তিতত্বের প্রচার 

তুমি করতে থাকো, জীবকে কষ্ণনামে উদ্ধদ্ধ করো। আর এই সঙ্গে 
করে লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার সাধন । আব শোন, তোমায় আমি একটা 
নিগুঢ় সংবাদ দিচ্ছি। আমর এক দিব্যমৃত্তি দ্বাদশ-আদিত্য তীর্থে, 

যমুনার তীরে, লুকানো রয়েছে । আমার সে বিগ্রহের নাম হচ্ছে 

_মদনমোহন। দ্বাপরে কুজা আমার এই মৃত্তির সেবা করেছে। 
আজো বিগ্রহ যমুনা তটে ভূগর্ভে প্রোথিত হয়ে আছে। তুমি 
এর উদ্ধার সাধন করো, সেবার প্রবর্তন করে” 

এই স্বপ্র দর্শনের পৰ আনন্দে আচার্য্যের আর ঘুম হইল না। 

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই গ্রামাঞ্চলে গিয়া সোৎসাহে সবাইকে 

ডাকাডাকি শুরু করিয়৷ দিলেন । 

অদ্ভুত স্বপ্ন বৃত্তান্তের কথা শুনিয়া লোকজন জুটিতে দেরী হয় 
নাই । কোদাল শাবল নিয়! গ্রামবাসীরা দলে দলে দ্বাদশ আদিত্য 

তীর্থের দিকে ছুটিয়া আসিল । 

খননের পর সত্য সত্যই সেখানকার তৃগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হয় 
এক পরম মনোহর কৃষ্মমূত্তি। ললিত ত্রিতঙ্গঠামে উহ ঠাড়াইয়া 
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আছে। স্বপ্নািষ্ট শ্রীমূত্তি হাতে পাইয়া আচার্ধ্য আনন্দে বিহ্বল 
হন| অতঃপর একটি ভক্তিমান্ সদাচারী ব্রাক্ষণের উপর বিগ্রহের 
সেবার ভার দিয়া তিনি বুন্দাবনের দিকে চলিয়া যান। 

প্রভু মদনমোহনের লীলা-নাট্য এখানেই থামে নাই । অছৈত 

আচাধ্যকে এবার তিনি এক নতুন খেল! দেখাইতে শুরু করিলেন । 

উত্তর ভারতে তখন রাজনৈতিক বিপর্যয় ও ঘাত-প্রতিঘাত 

চলিতেছে । চারিদিকে কেবল অশান্তি আর অনাচারের তাগুব। 

স্বপ্পীলন্ধ মদনমোহন বিগ্রহের সেবা-পুজার ব্যবস্থা করিয়। দিয়া আচাধ্য 
বন্দাবনে আসমিলেন। ইতিমধ্যে এই বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া এক 

অদ্ভূত ঘটনা ঘটিয়া যায়। 
ভূগর্ভ হইতে সম্প্রতি এই বিগ্রহকে তোল! হইয়াছে ₹ তাই এটির 

দর্শনের জন্য সর্বদাই জনতার ভীড় লাগিয়াই থাকে । একদল 

ছুষ্টন্বভাব পাঠানের দৃষ্টি এই দিকে পতিত হয়। বিগ্রহ নিয়া এতটা 

সমারোহ ও জনসংঘট্ট তাহাদের ভাল লাগে নাই | একদিন দল 
বাঁধিয়া তাহার! মদনমোহন বিগ্রহ অধিকার করিতে আসে । এটির 

মধ্যাঁদা হাঁনি কর! ও ভাঙ্গিয়। ফেলার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর । 

প্রভু মদনমোহন কিন্তু এক অলৌকিক লীল? প্রকটিত করেন। 
পাঠানেরা কুটরের ভিতরে ঢুকিয়া দেখে, বিগ্রহ তো সেখানে নাই । 
কে যেন তড়িৎ-বেগে সরাইয়া ফেলিয়াছে। হতাশ হইয়া তাহার! সে 

স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। 

নৃতন পৃজ্জারী এতক্ষণ যমুনায় দাড়াইয়া ন্নান-তর্পণে রত ছিলেন। 
পাঠানদের হামলার কথ শুনিয়া ত্রস্তব্যস্তে কুটিরে গিয়া উপস্থিত 

হন| দেখেন, বেদীর উপরিস্থিত বিগ্রহ কোথায় অস্তহিত হইয়াছে । 

ভাবিলেন, নিশ্চয়ই পাঠানেরা এটি অপবিত্র করিয়া এবং জল মধ্যে 
নিক্ষেপ করিয়াছে । খেদের তাহার আর সীম! রহিল না, হায়-হায় 
করিয়া কাদিতে লাগিলেন | 

সংবাদ শুনিয়া আচার্য ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসিয়াছেন, তাহার 
ছুই নয়ন বাহিয়া ঝরিতেছে অশ্রুধারা। অন্নাত অভুক্ত অবস্থায় 
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চারিদিকে অনেক খোঁজাখুঁজি করিলেন, কিন্ত হারানো বিগ্রহের কোন 

সন্ধানই মিলিল না। 
রাত্রে নিকটস্থ বটবৃক্ষ মূলে আচার্ধ্য নিত্রিত রহিয়াছেন। স্বপ্ন- 

যোগে আবার মিলিল শ্রীনন্দনন্দনের সাক্ষাৎ। মধুর কণে প্রভু 
তাহাকে কহিলেন, “ওহে আচার্য, কেন শুধু শুধু তুমি খেদ করছো, 
আর এমন ক'রে ভেবে মরছে।? আমায় তো! পাঠানের! .ভঙে 

ফেলে নি, অপসারিতও করে নি। আমি যে নিজেই আগে থেকে সেই 
হট ব্রজের গোপালটি সেজে বেদী থেকে লাফিয়ে পড়েছিলাম । 
তারপর চুপিচুপি বাইরে এসে, কুটিরের পাশে যে ফুল-বাগান 
আছে, তাঁরই একপাশে লুকিয়ে রয়েছি। ওখান থেকে আমায় 
তুলে নিয়ে এসো । আর শোন, এখন থেকে আমার এই ছুষ্টু 
গো শাল-লীলার স্মৃতিই এখানে জাগরক থাক্, আর আমার এ 

বিগ্রহকে দাও মদনগোপাল নাম। মদনমোহন নামটা বদলে 

দাও তুমি ।” 
আনন্দে অধীর হইয়া কমলাক্ষ তখনি পুষ্প বাটিকায় ছুটিয়! যান | 

কিছুটা! অনুসন্ধানের পর শ্রীবিগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। অতঃপর মদন- 

গোপালরূপে ইহার সেবা পূজা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে! 
ঠাকুর কিন্তু শীঘ্রই নিজের জন্য আরও এক ব্যবস্থা করিলেন। 

আবার একদিন কমলাক্ষের উপর স্বপ্রাদেশ হইল, “আচার্য, আমার 
বিগ্রহ এখন যেখানে স্থাপন করেছো, সেখানট। তেমন সুরক্ষিত নয়। 

ম্েচ্ছদের অত্যাচার প্রায়ই এখানে হবে, এ আশঙ্কা আছে। তুমি 

এক কাজ করো। মথুরার পরমভক্ত চৌবেজী ছ'একদিন মধ্যে 
এখানে আসবে, তুমি তার হাতেই আমায় অর্পণ করো । তাহলে 

আমার সেবা-পুজ্জার কোন বিদ্ব আর হবে না।” 
আচাধ্যকে আশ্বাস দিয়া ঠাকুর আরে! কহিলেন, “বৎস, তুমি 

খেদ ক'রে না! এই মদনগোপাল বিগ্রহ হস্তাত্তরিত হলেই বা কি? 
তোমার আমার সম্বন্ধ যে নিত্যকালের, তোমার মত মহাভক্তের মধ্য 

দিয়েই যে আমার লীলার পরিপুষ্টি। আরও শোন। আমার এক 

নুপ্রাচীন পট রয়েছে নিকুপ্রবনে সংগোপিত। শ্রীরাধার প্রিয় সখী 
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বিশাখার পরিকল্পনা অনুযায়ী আমার এ প্রতিকৃতি রচিত হয়েছিল। 

এ পটটি তুমি সঙ্গে নিয়ে দেশে চলে যাও ।” 

পরদিনই মথুরার চৌবেজী আসিয়া উপস্থিত। প্রভু মদন- 
গোপালের দিব্য ইশারা এই মহাভক্তের হৃদয়েও পৌছিয়া গিয়াছে । 

আচার্য্যের কাছে আসিয়! দৈম্তভরে তিনি স্বপ্ন বিবরণ কহিলেন। 
সাশ্রনয়নে আচার্ধ্য প্রাণ-প্রিয় শ্বিগ্রহ তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন, 

কিছুদিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন শাস্তিপুরে | অর্চনার জন্য সঙ্গে 
আনিলেন নিকুঞ্জবনের সেই পবিত্র চিত্রপট । 

মাধবেন্দ্র পুরী মহারাজ সেবাব তীর্থ পরিক্রমার পথে শাস্তিপুরে 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গুকদেবের চরণ দর্শন ও সেবার 

স্থযোগ পাইয়া কমলাক্ষের আনন্দের অবধি রহিল না । 

বৃন্দাবন হইতে গানীত কৃষ্ণের পট দর্শন করেন পরম তাগবত 

মাধবেক্দ্র পুরী, আর বার বার ঘটিতে থাকে তাহার দিব ভাবাবেশ। 
বাহাঙ্ঞান ফিরিয়া আসিবার পর শ্রিয় শিষ কমলাক্ষকে ডাকিয়। 

সেদিন এই নিগৃঢ উপদেশটি তিনি দিলেন £ 

পুরী কহে বাছ। তুহু শুদ্ধ প্রেমবান। 

শ্রীরাধকার চিত্রপট ক্রহ নিম্মাণ | 

রাধাকৃষ্ণ দশশনে তয় গোপী ভাবোদয়। 

অ হুএব যুগল .সবা সবরশ্রেষ্ঠ হয়। 
( অদ্বৈত প্রকাশ ) 

বল বাহুল্য, অদ্বৈত আচাধা তাহার গুক্র নির্দেশ অনুযায়ী 
এই যুগল ভজন শুরু কবিয়াছিলেন। প্রাক্ চৈতন্য যুগের তাহার 
অনুচিত কৃষ্ণ ও কুষ্ণশক্তি রাধাব এই যুগল উপাসন। অত্যল্পকাল 

পরে প্রভূ চৈতন্যের মগ্ডলীকে প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। তাই 
আচাধ্যের সাধনজীবনের এই ঘটনাটির গুরুত্ব অস্বীকার করিবার 

উপায় নাই। 

শান্তিপুর ত্যাগ করার পূর্বে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী আরো! একটি 
কথা বলিয়। গেলেন। কহিলেন, “বৎস, এবার তুমি বিবাহ ক'রে 
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সংসারাশ্রমী হও।| সংসারে থেকে, কৃষ্ণনাম প্রচারের ব্রত গ্রহণ 

করো, জীবের কল্যাণ সাধন করো ।” 

সাড়ম্বরে রাধা মদনগোপালের অভিষেক সম্পন্ন করিয়া পুরী 
মহারাজ শাস্তিপুর হইতে জগন্নাথক্ষেত্রের দিকে চলিয়া গেলেন। 

ইহার পর হইতে শুক হয় কমলাক্ষের আচাধ্য জীবন। নিজ 

গৃহে শাস্তিপুরে তিনি এক চতুষ্পাঠী খুলিয়া বসেন। প্রতিভাধর 
বিগ্যার্থীব দল এই পাধক ও শাস্ত্রবেস্তার কাছে আসিয়া শরণ নেয়। 

তাহার জীবনকে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে একটি ক্ষুদ্র বৈষ্ণব- 
মণ্ডলীও এ সময়ে এই অঞ্চলে গড়িয়া উঠে। শ্রীচৈতন্তের অঙ্াদয়ের 

পুর্বকালে এই মণ্ডলীর মধ্য দিয়াই বৈষ্ণব সাধনার ক্ষীণ ধারাটি 
বহিয়া চলিতে থাকে । তাই পরবন্তাঁ কালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব 

আন্দোলনের নায়কের! এই পূর্বস্রীর কাছে কম ঝণী নন। 
কমলাক্ষ আচাধ্যের অন্যতম ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন দিগ বিজয়ী 

পণ্ডিত শ্যামাদাস। আচাধ্যের সহিত তত্ববিচারে পরাস্ত হইয়া! নত- 

শিরে তিনি তাহার ভক্তি-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শ্যামদাস এ সময়ে 

আচার্ধ্য প্রভুর নব নামকরণ করেন অদৈত আচাধ্য | এখন হইতে 
কমলাক্ষ প্ডিত এই নূতন নামেই পরিচিত হইয়া উঠেন। 

অদ্বৈতৈর অপর শিষ্য ছিলেন শ্রীহট্র লাউড়ের রাজ দিব্য সিংহ । 

বৈষ্ণব-দীক্ষা প্রাপ্তির পর ইহার নৃতন নাম হয় কৃষ্ণদাস। বৃদ্ধ রাঁজা 
কষ্খদাস অছৈত প্রভুর বান্যলীলার কাহন লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। 

স্বনামধন্য যবন-হরিদাস আচার্য প্রভুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত। 
তরুণ হরিদাসের ত্যাগ বৈরাগ্যময় জীবনে সেদিন প্রেমতক্তির ঢল 
নামিয়াছে। হরিপ্রেমের উন্মাদনায় তিনি অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। 
এ অবস্থায় শাস্তিপুরে 'অদ্বৈতের ধর্মসভায় একদিন তিনি আসিয়া 
উপস্থিত। আচার্য প্রভুর নাম এবং সাধন-এশ্বর্যের কথা তিনি 
শুনিয়াছেন, মনে মনে তাহাকেই বরণ করিয়াছেন সাধন-পথের 

পথপ্রদর্শক রূপে । 
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কৃষ্ণপ্রেমরসে বিহ্বল, হরিদাস অদ্বৈতের পদপ্রান্তে পতিত হন। 

ব্যাকুল কণ্ঠে বার বার তাহার আশ্রয় ভিক্ষা করিতে থাকেন । 
আচাধ্যের হৃদয় গলিয়া যায। কে এই গৌরতন্ু চারু-দর্শন 

তরুণ ভক্ত, দর্শনমাত্রে যে প্রাণমন কাডিয়া নেয়" মিদ্ধ সাধকের 

অপুর্ব লক্ষণসমূহ তাহার চোখে মুখে । সারা দেহে ভক্তি-রসের 
লাবণ্য টলমল করিতেছে । 

আগগ্রহাকুল কণ্ঠে আচাধ্য প্রশ্ন করেন, “বৎস, কি নাম তোমার ? 
কোথা থেকে তুমি আস্ছে। ৮” 

পদতলে পত্তিত তকণ তক্ত উত্তর দেন, “প্রভূ, আমি গেচ্ছাধম । 

আপনার শরণ নিতে এনেছি । কুষফ্ণভক্তি কি ক'রে পাবো, কণা ক'রে 

সেই উপদেশ আমায় দিন ।” 

পরম নেহভরে ম্বাচাধ/-প্ত্ নবাগত ভক্তকে বুকে ভুলিষা নেন । 
তাহার আশ্রয়ে থাকিয়। শুক হয় হরিদাসের ভক্তিশাস্ত্র অধ্যযুন। 

আপন মেধা ও নিষ্ঠার বলে অমুলা ভর্রি-তত্ব তিনি আহরণ করেন, 

কীত্তিত হন ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষঝপে ' 
তক্ত হরিদাস আত্তি আর দৈন্তের মূর্ত বিগ্রহ । তাই একদিন 

আচায্যের কাছে কবালাডে নিবেদন করিলেন, “প্রভু, 'মআপনার 

কৃপায় শাস্ত্র পাঠ, সাধনা, এসব তে! করলাম । কিন্তু আমার মত 

জীবাধমকে উদ্ধার করা তো! সহজ কাজ নয়। 'আপনার কৃপা শক্তি 
ছাড়া তে। এ কাঞ্জ সম্পূর্ন হবে না! সেই কপাশক্তিই আজ প্রয়োগ 

করুন, নতুবা এ অস্পৃশ্য পামরের আর কোন উপায় নেই।” 

অদ্বৈত তখন প্রেমভরে উদ্দীপিত হইয়! উঠিয়াছেন-_- 

কহে, শুন বৎস ধশ্মশাস্্সিদ্ধ বাণী । 

কেব। ছোট কেবা বড় স্থ্ষ্য নাহি জানি। 

সাধু আচরণ যার তারে শ্রেষ্ঠ মানি! 
অষ্টবিধ ভক্তি যদি ম্নেচ্ছে উপজয়। 

সেই তি লোপ হঞা দ্বিজাধিক হয়। 

যেই কৃষ্ণ তজে সেই হয় সর্বোত্তম । 
কৃষ্ণ বহিম্ম্রথ যেই সেই নরাধম। ( অছৈত প্রকাশ ) 
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জীবোদ্ধারের যে উদার সব্ধজনীন আহ্বান পরবর্থ্শকালে শ্রীবাস 
অঙ্গন হইতে গৌরন্ুন্দরের শ্রীমুখে ধ্বনিত হইতে থাকে, অছৈতের 

মুখে শোন! গেল তাহারই পুর্ববাতাস। 
অদ্বৈতৈর কাছে যবন হরিদাসের বৈষ্ঃবীয় শিক্ষা ও সাধন সমাপ্ত 

হইয়াছে । ভক্তসিদ্ধ মহাপুরুষ এবার তাই শাস্তিপুর ত্যাগ করিবেন 
ঠিক করিয়াছেন । 

আচাধ্য তাহাকে বিদায় আলিঙ্গন দিয়া কহিলেন, “হরিদাস, 

তুমি নামমন্ত্রের মহাচারণ। এই নাম প্রচারের ব্রতই তুমি একাস্ত 

তাবে গ্রহণ করে।, দিগবিদিকে পরমপ্রভুব নাম ছভিয়ে দাও । 
গুকদেব মাধবেন্দ্র পুরী মহারাজ এই নির্দেশই আমায় দিয়েছিলেন । 

তোমার জন্যও আজ আমি এই ব্রতই নিন্দিষ্ট কর্ছি-_- 
ধন্ম প্রবর্তন হেতু লঙ্গ হরিনাম ! 

নামব্রন্গ প্রচারিযা জীবে কর ত্রাণ । 

ধযৈছে ভগবানের শাক্ত অনস্ত চিন্ময় । 
তৈছে নামব্রন্মের শক্তি নিত্য সিদ্ধ হয় । 

নামাভাসে জীব মাত্রের ভ্রিতাপ না রুষ | 

নাম উচ্চারণে মায়া বন্ধন খগ্ডয় ! 

নাম-চিন্তামণি-কৃষ স্বয়ং ভগবান | 

ব্রহ্মাণ্ডে সদস্ত নাঞ্ি নামের সমান । 

নামে নিষ্ঠা হৈলে হয় প্রেম উদ্দীপন । 
অবিশ্রান্ত নাম জপে পায় প্রেমধন ।” 

বৈষ্ণব সাধক হরিদাসকে আচাধ্য প্রভু সন্ন্যাস দিলেন) মস্তক 
মুণ্ডন করাইয়া কটিতে পরাইয়া দেওয়া হইল কৌপীন-ডোর, গলায় 
তুলসীর মালা । শক্তি-সঞ্চারিত নামেব বীজ আচাধ্য এই মহাভক্তের 

কর্ণে দিলেন। 

হরিদাস তখন নামপ্রেমে গর্গর মাতোয়ারা । টলিতে টলিতে 

গিয়া গঙ্গার মৃত্তিকা-গোফায় বসিয়। পড়িলেন । এখন হইতে তাহার 

নিত্যকার ব্রত সাধন হইল তিন লক্ষ নাম জপ | অদ্বৈত আচার্যের 

অলৌকিক শক্তির প্রকাশরূপে যেন দেখা দিলেন নামব্রন্মের চারণ 
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যবন হরিদাস। আচাধ্য তাহার নাম দিলেন- ব্রহ্ম হরিদাস। 

উত্তরকালে শ্রীচৈতন্যের কপাধন্য এই মহাপুরুষ বৈষ্ণবীয় দৈম্য ও 
ভক্তির মহিমা ছড়াইয়া গিয়াছেন দিকৃবিদিকে। 

গুক মাধবেন্দ্র পুরীর নির্দেশ ছিল, অদ্বৈতকে গাহ্স্থ্যাশ্রম গ্রহণ 

করিতে হইবে । অচিরে বিবাহের উপযুক্ত পাত্রীও জুটিয়৷ গেল। 
নারায়ণপুরের নৃসিংহ ভাহুড়ী এক ধর্মনিষ্ঠ কুলীন ত্রাহ্মণ। ইহার 

হইটি যমজ কণ্ঠা__সীতা ও শ্ত্রীরূপা । এই ছুই কন্ঠাকে তিনি অদ্বৈত 

'মাচার্যোর কাছে সম্প্রদান করিলেন। 

শান্তিপুরের পণ্ডিতসমাজে প্রতিভাধর অধ্যাপক অছৈতের তখন 

বিরাট প্রতিষ্ঠা! বনু শাস্ত্রে তিনি পারদর্শ, বিশেষ করিয়া তক্তিশান্ত্ে 
তাহার অসামান্য অধিকার । শিক্ষার্থীর দলে দলে আসিয়া তাহার 

চতুম্পাঠীতে ভীড় করিতেছে। উচ্চস্তরের বিষুণভক্ত সাধক বলিয়াও 
তাহার খ্যাতি প্রচুর । ভক্তিমার্গের সাধন যাহার। লাভ করিতে 

চান তাহাদের অনেকে এই পরম ভাগবত ব্রাহ্মণের চরণে শরণ নেন, 

দীক্ষা! গ্রহণ কবেন। আচাধোব গীতা ভাগবতের ব্যাখ্য। বিশ্লেষণের 

খাতিও এসময়ে চাবিদিকে ছড়াইতেছে ॥ 

ভক্তপ্রবর হরিদাস সেদিন শিক্ষাগুর অদ্বৈতৈর সঙ্গ করিতে 

আপিয়াছেন। তাহার দর্শনে অৈতের আনন্দের সীমা নাই, হৃদয়ে 

তাহার জাগিয়। উঠে নৃতন ভাবাবেগ নূতন উদ্দীপনা । 
শান্তিপুরের ব্রাহ্মণেরা যবন-ভক্ত হরিদাসের আগমনের কথা 

জানিলেন। হরিদাসের জপসিদ্ধি ও অলৌকিক শক্তির কথ! তাহার। 

লোকমুখে শুনিয়াছেন। কিস্ত রক্ষণশীল দলের কাছে হরিদাসের এই 

প্রতিষ্ঠা বড় দৃষ্টিকটু ঠেকিল। শ্লেচ্ছ সাধককে নিয়া এতট? বাভাবাড়ি 
করিতে তাহারা রাজী নন। সমাজের একদল শীর্ষস্থানীয় লোক 

অদৈহকে ব্লিয়া দিলেন, হরিদাসের সঙ্গ না! ছাড়িলে তাহাকে 
একঘরে করা হইবে । 

ইতিমধ্যে শাস্তপুরে এক চাঞ্চল্যকর ঘটন। ঘটিয়া গেল। স্থানীয় 
একজন ধনী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে সেদিন পুজাঁউৎসব চলিতেছে। 
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গ্রামের গণ্যমান্য শতাধিক ব্যক্তি আসিয়া সেখানে জুটিয়াছেন, 
আহারাদির যোগাঁড় হইতেছে । এমন সময় নিকটস্থ বৃক্ষমূলে এক 

সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। অপুর্ব তাহার অঙ্গের ছটা, চোখে মুখে 
সিদ্ধ সাধকের দিবা ছ্যতি। সন্স্যাসী শুধু বাকৃসিদ্ধই নয়, পরম 
কৃপালুও বটে । কাঁদিয়া কাটিয়া যে যাহ! ভিক্ষা চাহিতেছে, তাহাই 
মিলিতেছে। পদধুলি মাথিয়াই কত লোকের ছুরারোগ্য ব্যাধি 
সারিয়া গেল। বৃক্ষতলে তখন প্রকাণ্ড জনতার ভীড়। 

উৎসব গৃহের কন্মকর্তার৷ ছুটিয়া আমিলেন। গলবন্ত্র হইয়া নিবেদন 
করিলেন, “প্রভু আজ এখানে আহারাদির ব্যবস্থা হয়েছে । বহু 

বিশিষ্ট ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন । আমাদের বড় ইচ্ছে 

আপনিও দয়া ক'রে এখানে অন্ন গ্রহণ করুন ।” 

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, “কিন্ত বাবা আমি তো 

অ-নিবেদিত খাগ্চ গ্রহণ করিনে! বিষুর প্রসাদ যদি থাকে তবে 
আহারে বলতে পারি ।” 

“বেশ তো, তাই হবে। গৃহে নারায়ণ শল! রয়েছেন। তার 

কাছে নিবেদন ক'রে আপনাকে ভোজ্াদ্রব্য এনে দিচ্ছি । পাতা 

দেওয়া হয়েছে, আপনি দয়া ক'রে এসে বন্ুন।” 

সন্যাসী তখনো ভাবাবেশে মত্ত | ধারে ধীরে ভোজনস্থানে গিয়া 

বসিলেন। সর্বাগ্রে তাহাকে আহার্য পরিবেশন করা হইল । 

_ কিছুকাল পবে অদ্বৈত আচাধ/ সেখানে আসিয়া উপস্থিত । 
সবিস্ময়ে সন্যাসীকে ডাকিয়। কহিলেন, “একি হরিদাস তুমি এখানে | 

আর গ্রামের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা দেখছি, তোমায় নিয়ে পঙক্তি 

ভোজনে বসে গেছেন ! এ তো বড় অদ্ভুত কাণ্ড। এ আবার তোমার 

কোন্ এম্বর্য প্রকাশ ?” 
অদ্বৈতৈর কণ্ঠস্বর কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবেশ কাটিয়া 

গেল। বাহ্জ্ঞান পাইয়। হরিদাস কহিলেন, “প্রভু আমার দোষ 

নেবেন না। কৃষ্করুপায় এই সঙ্জনেরা আমায় আজ কি এক বিশেষ 

ছুটিতে দেখেছেন জানিনে । আগ্রহ ক'রে এদের পঙ্ক্তি ভোজনের 
ভেতর এনে বসিয়েছেন ।” 
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আচাধ্যের চরণতলে পড়িয়া হরিদাস সাগ্রাঙ্গ প্রণাম নিবেদন 
করিলেন । ছুই চোখ বাহিয়া অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিতেছে, আর 
ভাব গদ্গদ কণ্ঠে গাহিতেছেন আচার্যের স্তবগান। এক অপূর্ব 
ভাবময় পরিবেশের স্ষ্টি সেখানে তখন হইয়াছে । উপস্থিত ব্যক্তিরা 
সবাই নির্বাক বিস্ময়ে দ্রাড়াইয়৷ রহিয়াছেন। 

সেদিনকার এ ঘটনায় বিশেষ করিয়। মঙ্কাভাগবত হুরিদাসের 

ব্যক্তিত্বের এই ইন্দ্রজাল দর্শনে গোঁড়া ব্রাহ্মণদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত 
হইল। এই সঙ্গে অদ্বৈতের মহিমাও তাহারা কিছুটা *পলন্ি 
করিলেন । যবন হরিদ।সের অলৌকিক কাহিনী ঠাহার। শুনিয়াছেন, 
আজ তাহার ফিছুট। প্রভাব স্বচক্ষেও দেখিলেন। আচাধ্য অদ্বৈত 
হইতেছেন এই শক্তিধর নবীন বৈষ্বেরই এক প্রধ।ন পথিপ্রদশক | 
এই আচাখ্যকে অপাঙ্ক্তেয় করার জন্য যাহারা চেষ্টিত ছিলেন 
তাহার] এবার ক্ষমা ভিক্ষ। চাহিয়া নিলেন 

ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাপের মাহম। সাধারণ মানুষে কি কারয়া বু্দিবে ? 
এ মহিমা বুঝিয়াছিলেন বৈষ্ণব মহাপুকষ শ্রীঅদ্বৈত। তাই নিল্সের 

গৃহে শ্রদ্ধানুষ্টানের পর প্রথম ভোজ্যপাত্র তিনি দিয়াছি:লন ভক্টি- 
সিদ্ধ এই যবন ভক্তকেই। 

আচাধে;র এ আচরণে হরিদাস সেদিন চমাকয়া উঠেন । যুক্ত- 

করে নিবেদন করেন, “সে কি প্রভূ? এ শ্রাদ্ধপাত্রে যে ব্রাহ্মণেরই 
অধিকার! এ আপনি আমার মত অস্পৃশ্য পামরকে দিচ্ছেন 

কেন ?”? 

প্রেমাশ্র-ছলছল নেত্রে অদ্বৈত উত্তর দ্রিলেন, “হরিদাস, আমার 
দৃষ্টিতে তৃমিই যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, প্রকৃত বৈষ্ণব । জানতো? প্রকৃত 

বৈষ্বের হৃদয়ে সদা বিহ্বার করেন গোলকপতি। তোমার মত 
মহাপুরুষকে শ্রাদ্ধপান্্র দেওয়। যে বনু ব্রাহ্মণ-ভোজনের সমান । 

আমি তে৷ এতে অন্যায় কিছু করি নি? 

যবন-সাঁধকের এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়া অদ্বৈত সেদিন :এক 
বৈপ্লবিক সংসাহস প্রদর্শন করেন। আর রক্ষণশীল সমাজ সেদিন 
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তাহার অলৌকিক ব্যক্তিত্ব ও সাধন-মাহাত্যের দিকে চাহিয়াই তাহার 
এই কারধ্যকে মানিয়া নিতে বাধ্য হয়। 

অদ্বৈত আচাধ্যের এই ওদার্য্য ও সাহসিকতার দৃষ্টান্তে পরবর্তাঁ- 
কালের বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতারা যে অনেকাংশে প্রভাবিত 

হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

অদ্বৈতের নবদ্ীপস্থিত চতুষ্পাঠী ইহার পর জাকিয়া উঠে। গীতা 
ভাগবত, স্মৃতি প্রভৃতি রোজ তিনি সোৎসাহে ছাত্রদের পাঠ করান, 

আর নিশাযোগে পবমততক্ত হরিদাসের সঙ্গে স্বগহে বসিয়া প্রেমাবেশে 

কবেন নামক্ীর্তন। 

স্থপপ্তিত বিষ্ুভক্ত, অদ্বৈত আচার্ধ্যকে কেন্দ্র করিয়! এ সময়ে 
নবদ্বীপে একটি ক্ষুদ্র বৈষ্ণবগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিতেছে । শ্রীবাস প্রভৃতি 
ভক্তের! আচাধ্যের ধন্মসভায় প্রায়ই উপস্থিত হন, কৃষ্ণকথায় আনন্দে 

কাল কাটাইয়। গৃহে ফিরিয়। যান । 

দেশের চারাদকে তখন ধশন্মের নামে নানা অনাচার ও অধর্মের 

তাগুব চলিয়াছে। পাষগীদের অত্যাচারে সমাজজীবন জর্জরিত । 

বিশেষ করিয। ঠবঞনদেরই প্রত্তি যেন তাহাদের আক্রোশ সব্বাপেক্ষা 

বেশী। 

এ অবস্থা আব যেন সন্ত করা যায় না। শক্ত হরিদাস এক 

একদিন সাশ্রুনয়নে আচাধ্যকে কহেন, “প্রভু, ধরণীর ভার যে সীম! 

ছাড়িয়ে যাচ্ছে, রক্ষার উপায় কি? শ্রীভগবান্্কে প্রাণের আকুতি 
জানাচ্ছি-- ভান কবে আসবেন? কবে করবেন জীবের উদ্ধার 

সাধন ?” 

'আচাধা সান্ত্বনা দেন, “হরিদাস, তুমি টতল হয়ো না, তোমার 

মত আমিও যে দীর্ঘ দিন ধরে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছি। সচন্দন তুলসী 

আর গজ।গলে কৃষ্ণের আবাধনা করছি তিনি অবতীর্ণ হবেন বলে । 

ভেবে। ন!, ভিনি আসবেন, নিশ্চয় আসবেন 1” 

গ্রীবাস, শুক্লাম্বর, গঙ্গাদালস প্রভৃতি আসিয়া! তাহার সভায় 

বসেন, পাষণ্ডীদের অনাচারের কথা বর্ণনা করেন। পরমাশ্রয়, 
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সর্বজীবের উদ্ধারকর্তার আবির্ভাব কবে হইবে বলিয়া ভক্তের খেদ 
জানান । 

শুদ্ধাচারী মহাঁতেজন্বী আচার্য্যের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে তীত্র 

বিক্ষোভের আলোড়ন । ভক্তদের সম্মুখে নিজের আশ। ও সঙ্কলের 

কথা ঘোষণা করিয়া বলেন-- 

মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার । 

তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার । 

তবে শ্রীঅদ্বৈত সিংহ আমার বড়াঞ্ি। 

বৈকুষ্ঠবল্পত যদি দেখহ হেথাগ্রি। 
( চৈতন্ত ভাগবত ) 

“অদ্বৈত সিংহের হুঙ্কার, আর ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসের গোফায় 
বসিয়৷ নামকীর্তন ও আতন্তির ফল অচিরেই ফলিল। নিজ গুহের 
ধন্মসভায় বিয়া আচার্য সেদিন আলাপ-আলোচনা করিতেছেন। 

এমন সময় জনৈক ভক্ত সেখানে নৃতন এক সংবাদ দিলেন। জগন্নাথ 
মিশ্রের পুত্র বিশ্বশ্তর, তাকিক বিদ্াগবরবী বিশ্বস্তর, গয়াধাম হইতে 
এক মহাবৈষণবে রূপান্তরিত হইয়! ফিরিয়াছেন। অলৌকিক ভাব- 
প্রবাহ উচ্ছলিত তাহার সর্বসত্তায়, দূর্পভ সাত্বিক প্রেমবিকার 

স্ষুরিত তাহার সর্বদেহে। সবাই বলাবলি করিতেছে, তবে কি এই 

তেজোদৃপ্ত তরুণের মধ্য দিয়াই আসন্ন এশী লীলার মহাপ্রকাশ 

ঘটিতে যাইতেছে? 

অদ্বৈত উৎকর্ণ হইয়া এ সংবাদ শুনিলেন। সারা দেহ তাহার 
তখন ভাবাবেগে কণ্টকিত, নয়ন হুইটি পুলকা শ্রুতে ছলছল । প্রাণে 
জাগিয়া উঠিল পরম আশ্বাস--তবে কি কৃষ্ণ এতদিনে কৃপা করিলেন ? 

নীলাম্বর চক্রবস্তীর দৌহিত্র, জগন্নাথ মিশ্রের এই তরুণ পুত্রের মধ্য 
দিয়াই কি তাহার আত্মপ্রকাশ? কে জানে, ঈশ্বরের ইচ্ছ! কোন্ 
আধারে কেমন করিয়া প্রকটিত হইতে চলিয়াছে। 

যাই হোক, আচাধ্য ধৈধ্য ধরিবেন, অপেক্ষা করিয়। থাকিবেন। 
পরমতমের আবির্ভাব যদি হইয়াই থাকে, তবে তাহাকে যে আচাধ্যের 

কাছে আসিতেই হইবে। তাহার দীর্ঘ দিনের কৃষ্ণ আরাধনা, তাহার 
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তুলসীগঙ্গাজলসহ আত্তি তে। বিফল হইবার নয় । আবিভূতি পুরুষকে 
আপন। হইতেই যে অদ্বৈতৈর আডিনায় আসিয়া ধরা দিতে হইবে । 

সেদিন প্রভাতে আচার্ধয আঙিনার তুলসীতলায় পুজা বন্দনাদি 
করিতেছেন। কখনো গোলকপতির উদ্দেশে জানাইতেছেন নম্র 

নতি, কখনো বা ভাবাবেগে উদ্দীপিত হইয়া ছাড়িতেছেন প্রবল 

হুষ্কার ! 

এমন সময় গদাধরকে সঙ্গে নিয় বিশ্বস্তর সেখানে উপস্থিত। 

আচাধ্যকে দর্শনমাত্র তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল উত্তাল ভাবতরঙগ। 

মুহূর্ত মধ্য তিনি ভূতলে আছাড়িয়া পড়িলেন। দেহে সম্থিতের 

চিহনুমাত্র রহিল না । 

অদ্বৈত নিনিমেষে এই মুচ্ছিত দেহের দিকে চাহিয়া আছেন। 
এ কি অপরূপ দিব্য লাবণাময় দেহ ! একি বিস্ময়কর প্রেমবিকারের 

দৃশ্য তাহার সম্মুখে! এই অদ্ভূত তক্তি-আবেশ তো৷ মানুষের মধ্যে 

দেখা যায় না! অদৈত আর যে এই মোহন মৃত্তি নয়ন হইতে 
ফিবাইতে পারেন না। 

ভক্তিসিদ্ধ আচাধ্যের হৃদয়পটে ধীরে ধীরে ফুটিয়৷ উঠিল এক 
পরম বোধ, ইনিই যে সেই মহাবস্ত যাহার জন্য আজীবন তিনি 

তপস্যা করিয়া! আসিয়াছেন__-ইনিই যে তাহার প্রাণনাথ। 

ভাববিষুগ্ধ আচাধ্য বিষণ্ণ পুজার উপকরণাদি নিয়া বিশ্বস্তরের 

মুচ্চিত দেহের সম্মুখে আসন পাতিয়া বসেন। পরম ভক্তিভরে তাহার 

চবণ পুজ। করিয়া, বিষু-স্তো ব্র গাহিয়া করেন তাহার বন্দন!। 
সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ আচার্্যপ্রভুর নয়নাশ্র অবিরাম ঝরিতেছে, 

আর প্রেমাবেশে অচেতন বিশ্বস্তরের চরণ ছুটি হইতেছে সিক্ত । 

গদাধর তো এ ম্শ্য দেখিয়] সত্তিত। সর্বজনবরেণ্য প্রবীণ 
আচার্য্য অদ্বৈতৈর এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা ভয়ও 
তাহার হইল | আচাধ্যকে নিরস্ত করিবার জন্য কহিলেন, “প্রভু, 

বিশ্বস্তর আপনার কাছে বালকমাত্র। তাকে এভাবে পুজা! অর্চন। 

আপনি যেন আর করবেন ন1।” 
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ভবিষ্াদ্দ্রষ্টী আচার্য্য হাসিয়া উত্তর দিলেন, “গদাধর, এ বালক 

যে কে, তা অচিরেই বুঝবে । আর একটু অপেক্ষা তোমরা! করো |” 
ইতিমধো বিশ্বস্তরের বাহ জ্ঞান ফিরিয়া আগিয়াছে। নয়ন 

মেলিয়া দেখিলেন, তুলসীতলায় তিনি মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন, 
মার মহাভাগবত দ্বৈত আচাধ্য তাহার চরণতলে উপবিষ্ট, অশ্রু- 

জলে তাহার বক্ষ ভামিয়া যাইতেছে । 

বিশ্বস্তর ত্রস্তেব্যস্তে উঠিয়া বসেন। অদ্বৈতৈর পদধূলি মাথায় 
নিয়া দৈন্য ভরে কহেন-_ 

অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয় । 

তোমাব আমি সে হেন জানিহ নিশ্চয় । 

ধন্য হইলাম আমি দেখিয়। তোমারে । 

» তুমি কুপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরে ॥ 

নিনিমেষে, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়। অদৈত বিশ্বস্তরের দিকে চাহিয়! 
ম্মাছেন। ভাবিতেছেন, হে কপটী, এ আবার তোমার কোন্ ছল? 

(কন্ত আর তো আমায় তুমি ফাকি দিতে পারবে না। যে পরম 

আবিাবের স্বপ্ন আমি এতকাল দেখে এসেছি, তা যে প্রিগ্র্ 

করেছে তোমারই ভেতারে | আমার ধ্যানের ধন আজ ধর! দিয়েছে 

আমার সম্মুখে ! 

ভাবগদ্গদ কে তিনি কঠিলেন, “না বিশ্বস্তব, গার ভুমি অ।মায় 
এড়াতে চেয়ে। না! আমার উপলন্ধিতে পরা পড়েছে - তুমিই হচ্ছে৷ 

মামার শ্রেয় বস্ত। আর শোন, বৈষ্ণব জীবনের ধারা সার; দেশে 

ক্যিমিত হয়ে এসেছে । অক্তেরা সবাই দিন কাটাচ্ছে চরম নৈরান্যে, 

মনোবেদনায় আব উৎকঠায়। তারা সবাই তোমার নেতৃত্ব চায়, 
তোমায় নিয়ে কৃষ্ণকীর্তনে মাতোয়ারা হবার জন্য তার! ব্যাকুল। 

তুমি তাদের এ আকাজ্। পূর্ণ করো |” 
চিহিত নেতা আপনি আসিয়া ধর! দিয়াছেন । একবার তিনি 

তাহার নিজগণ চিনিয়া নিন, সুসন্বন্ধ মণ্ডলী গঠনে ব্রতী হোন, ইহাই 

যে অদ্বৈত চাহিতেছেন। 
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ইহার অব্যবহিত পরেই অদ্বৈতৈ আচাধ্য শাস্তিপুরে চলিয়। 
গেলেন। উদ্বেশ্ট, কিছুকাল নবদ্বীপের বাহিরে থাকিয়। বিশ্বস্তরকে 

পরীক্ষা করা। যদি তিনি সত্যই অদ্বৈতের প্রাণের ঠাকুর হইয়া 
থাকেন, এই লীল! পরিকরকে তিনি নিজেই ডাকিয়া নিবেন। 

ইতিমধ্যে নবদ্বীপের ভক্ত সমাজে শুরু হইয়া যায় শ্রীগৌরাঙের 
কীর্তন লীলা । শ্লোবাসের অঙ্গনে একের পর এক বিশিষ্ট বৈষণবের! 

প্রভৃকে কেন্দ্র করিয়! জড়ো হইতেছে, মণ্ডলীর শক্তি দিন দিনই 
বাড়িতেছে। কিছুদিন পরে নিত্যানন্দের আগমনে এ শক্তি আরও 

বাড়িয়া গেল। 

মাধবেন্দ্র পুরীর পরম স্নেহভাজন নিত্যানন্দ। ভক্তি প্রেমরসের 

তিনি এক উৎসন্বরপ। মাধবেন্দ্রেরই প্রচারিত কৃষ্ণ ভক্তিরসের 

অন্যতম ধারক ও বাহক এই প্রবীণ আচাধ্য । তাই নিত্যানন্দ আর 

অদ্বৈত উভয়ে উপস্থিত ন। থাকিলে শ্রীচৈতন্তের প্রেমোৎসব তেমন 
যেন জমিতেছে না । 

সেদিন প্রভু শ্রীচৈতন্য দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া আছেন। হঠাৎ 
প্রীবাস পণ্ডিতের ভাতা। রামাইকে ডাকিয়া! কহিলেন__ 

চলহ রামাই ! তুমি অদ্বৈতের বাস। 
তার স্থানে কহ গিয়া আমার প্রকাশ । 

যার লাগি করিয়াছ বিস্তর আরাধন। 

যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন । 

যার লাগি করিল! বিস্তর উপবাস । 

সে প্রভু তোমার লাগি হইল প্রকাশ । 

ভক্তিযোগ বিলাইতে তার আগমন | 

আপনি 'আসিয়। ঝাট কর বিবর্তন । 

( চৈ: ভাঃ) 

প্রকাশের লগ্ন উপস্থিত। প্রভূ গৌরন্ুন্দর এবার আর যেন 
রাখিয়া ঢাকিয়া কথা বলিতে চান না। আবির্ভাবের পরম তন্ব্টি 
নানাভাবে উদ্ঘাটিত করিয়া দিতেছেন__ এসময়ে চিহ্নিত পার্দ 

অদ্বৈত আচার্্যকে যে তাহার অবিলম্বে চাই। 
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রামাই পণ্ডিতকে প্রভু আরো! কহিলেন, পঘ্াখো, তুমি গোপনে 
আচাধ্যকে দেবে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের আগমন বার্তা | এখানে এত 

দিন ধরে যা কিছু দেখেছো! ও শুনেছে, আচার্যকে সব বলবে। 

আর জানাবে আমার আদেশ, আচাধ্য যেন পুজোর সব উপচার 
সংগ্রহ ক'রে আনে, সন্ত্রীক এখানে 'এসে আমার পুজো করে 1” 

রামাইকে দেখিয়াই আচাধ্য বলিয়! উঠিলেন, “কি কে রামাই, 
হঠাৎ তুমি এসময় শাস্তিপুরে এলে কি মনে কারে, বলতো | আমায় 
ধরে নিয়ে যাবার আদেশ এসেছে বুঝি 1” 

রামাই বুঝিলেন কোন কথাই এই শক্তিমান বৈষুবের অগোচর 

নাই । মৃদু হাঁসিয়। উত্তর দিলেন, “আজ্দে সব কিছুই তো আপনার 

জানা । আদেশ হয়েছে, এবার মুহর্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে প্রভুর 

সকাশে চলুন ।” 

বৃদ্ধ আচাধ্য বড় চতুর-_মনোভাব তাহার বড় ছুরবগাহ। 

প্রভুর দূতকে চাপিয়া ধরিলেন, “আচ্ছা! রামাই, তোম রা সবাই এত 
হৈ-চৈ করছো, কিন্তু আমায় কি বোঝাতে পারো, কেন শ্রীভগবান 
মানবদেহে আবিভূতি হবেন | কেনই বা তিনি বিশ্বের এত স্থান 
থাকতে নবদীপের মাটিতে নেমে আসবেন ? ত্যাগ বৈরাগ্যের পথ, 

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির পথ আমি বুঝি, তাই ব্যাখ্যা করি--তোমার অগ্রজ 

শ্রীবাস পণ্তিত আমার সম্বন্ধে সবই জানে । কিন্তু রামাই, তোমাদের 

এ কান্নাকাটি আর ভাবমত্ততা কেন, তা তো বুঝতে পারিনে |” 
রামাই জানেন, আচাধ্য অদ্বৈত গৌরম্ুন্দরের নব আন্দোদনের 

এক বড় স্তস্ত। প্রভু তাহাকে স্মরণ করিয়াছেন__তীহার জন্য তিনি 
আজ প্রতীক্ষমান। তাছাডা, গদাধরের কাছে তাহারা সবাই 
শুনিয়াছেন, আচার্য্য সেদিন নিজেই প্রভুকে আবিষ্ষার করিয়াছেন 
ভাহার প্রাণপ্রভুরূপে। ন্বগৃহে তুলসীমঞ্চের সামনে তাহাকে পুজা 
করিয়া তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন | আঙ্গিকার এ কথ। তে। তাহার 

প্রাণের কথা নয় ! 

যাই হোক, তক্ত রামাই ভাবিলেন--তিনি দৃতমাত্র ৷ প্ররীণ, 

মহাজ্ঞানী আচার্য্যের সহিত আটিয়! উঠা গাহার পক্ষে সম্ভব নয় । 
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প্রভূ গৌরসুন্দরের শ্রীমুখের বাণী তিনি হুবহু আঁচার্য্যের সম্মুখে 
এ সময়ে আগওড়াইয়। গেলেন । 

যুক্তকরে কহিলেন, “আচার্য্য, প্রভু ব্যাকুল হয়ে আপনার পথ 

চেয়ে বসে আছেন। আপনি পুজোর সঙ্জা ও উপচার নিয়ে 
শিগগীর আনুন। আর আমরা সবাই প্রভু আর তার অস্তরজ 

পরিকরের মিলন মধুর দৃশ্য দেখে জীবন সার্থক করি !” 
মুহুর্ত মধ্যে দেখা গেল আচাধ্যের এক বিস্ময়কর পরিবর্তন । 

তথ্য ও তত্বান্থুসন্ধানের প্রবৃত্তি, বিচার ও বিশ্লেষণের ভঙ্গী হঠাৎ 
কোথায় অন্তাহত হইয়া গেল। প্রেমতক্তির প্রচণ্ড আবেগে তাহার 

দেহখানি থরথর কাপিতেছে। মহাপগ্ডিত আচাধ্য বালকের মত 

ফৌপাইয়। কাদিতে লাগিলেন ।-_-“এসেছেন, এসেছেন ! প্রত আমার 

ক্রন্দনে সাড়া দিয়েছেন । এই পৃথিবীর ধুলায় তিনি নেমে এসেছেন !” 
কিছুক্ষণ পরে তিনি শাস্ত হইলেন । রামাই এই সুযোগে স্মরণ 

করাইয়া দিলেন, “আচাধ্য বর, প্রভু কিন্তু আপনাকে অবিলম্বেই তার 

কাছে যেতে বলেছেন ।” 

অদ্বৈত পণ্তিত এবার তাহার মনের কথা খুলিয়া বলিলেন, 
প্যাখো রামাই, আমি প্রভুর কাছে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু আমি তখনি 
প্রভুকে আমার প্রাণনাথ, আমার ঈশ্বর, ব'লে মেনে নেব, যখন তিনি 
আমায় তার আপন এশ্বরীয় এমশ্বধ্য দেখাবেন, আর আমার এই 
পরুকেশাবৃত মস্তকের ওপর তার চরণছুটি তুলে ধরবেন |” 

সন্ত্রীক নবদ্ীপে পৌছিয়া অদ্বৈত সরাসরি প্রভুর সভায় গেলেন 
না। নন্দন আচারধ্যের ঘরে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। 

রামাই একল। শ্রীবাস অঙ্গনে উপস্থিত হওয়ামাত্র প্রভু বলিয়৷ 
উঠিলেন, “গ্ভাখো গ্ভাখো, নাড়। এখনে। আমায় পরীক্ষা করতে চায়। 

আমায় যাচাই করতে চায়। নন্দন আচাধ্যের ঘরে সন্ত্রীক সে 
লুকিয়ে আছে। তোমরা এখন তাকে এখানে ধরে নিয়ে এসো” 

অদ্বৈত ও অদ্বৈত-পত্বীকে প্রভুর সভায় নিয়া আসা হইল। 
প্রভু আজ এশ্বরীয় মহাভাবে প্রমত্ত। দিব্য রূপৈশ্বর্ধ্য চতুর্দিকে 

ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। ভাববিহ্বল অদ্বৈত নিনিমেষ নয়নে এ দৃশ্য 
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দেখিতেছেন। প্রভূ ভাবাবিষ্ট হইয়া বিষুখট্রায় বসিয়া আছেন | শ্রীপাদ 
নিত্যানন্দ শিরে ধরিয়াছেন ছক্র। গদাধর পণ্ডিত তাহার তাশুল- 
করহ্ছধারী। নরহরি প্রেমাবেশে চামর ব্যজন করিতেছেন, আর 

শ্রীবাস, মুরারী প্রভৃতি ভক্তগণ চারিদিকে জোড়হস্তে দণ্ডায়মান । 
সম্মুখে বিস্তারিত গৌরন্ন্দরের সৌন্দর্ধ্যস্থধার সমুদ্র । অদ্বৈত 
হতবাক্ হইয়া! চাহিয়া দেখিতেছেন__ 

জিনিয়া কন্দর্প কোটী লাবণ্য সুন্দর । 
জ্যোতিন্ময় কনক সুন্দর কলেবর। 

প্রসন্ন বদন কোটী চন্দ্রের ঠাকুর । 
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর । 

শুধু তাহাই নয়, অদৈত মাচার্যের দৃষ্টি হইতে প্রভু যেন একটা 
পর্দা অপসারিত করিয়া নিয়াছেন। অনাবত করিয়াছেন তাহার 

জ্যোতিণ্ময় দিব্যরপ। এ রূপের জ্যোতিতে সকল কিছু হইয়া 
উঠিয়াছে উদ্ভাসিত। ভক্তকবি বৃন্দাবন দাসের ভাষায়__ 

কিবা প্রভূ কিবা গণ কিবা অলঙ্কার | 

জ্যোতিন্ময় বই কিছু নাহি দেখে আর । 
এ অলৌকিক দর্শনের ফলে পতি ও পত্বী উভয়ে 'মনন্দে আত্ম- 

হারা! পরম ভক্তিভরে, ষোড়শোপচারে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ পুজা 
তাহারা সম্পন্ন করিলেন। ভাবোদ্ধেল আগরধ্যের মুখে বার বার 

উচ্চারিত হইতে লাগিল প্রভুর উদ্দেশে বিষুধ্যানের স্তবগাথা! | 
পুজা ও স্তব গানের শেষে, সাগ্টঙ্গ প্রণাম নিবেদনের সময় প্রভু 

এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন । বৃদ্ধ স্র্বজনমান্ত মহান্ আচার্যযের শিরে 
তিনি অবলীলায় স্থাপন করিলেন নিজের চরণদ্বয়। ভক্ত-গোরষ্ঠীর 
হরিধ্বনিতে দশদিক তখন প্রকম্পিত হইয়! উঠিয়াছে। 

অদ্বৈতের সঙ্কল্ল ছিল, ঈশ্বর বলিয়া ধাহাকে তিনি স্বীকার 

করিবেন, জীবনপ্রভুবপে হৃদয় সিংহাসনে বসাইবেন, তাহাকে 

দেখাইতে হইবে এশ্বরীয় এশ্বর্ধয, নিজ শক্তিতে কাড়িয়া নিতে হইবে 

অদ্বৈতের শ্রদ্ধা ও আমন্গুগত্য। সে সম্কর আজ তীহার সিদ্ধ হইয়াছে। 
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আজ তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম দিন | প্রভু ও তাহার স্বজনদের 
জ্যোতির্ঘয় রূপ যে তিনি আজ দেখিয়াছেন। অদ্বৈতের শিরে পদ 
স্থাপন করিয়! প্রভূ আদেশ দিলেন, “অদ্বৈত, এবার শাস্ত হয়ে উঠে 
বসো, পঞ্চ উপচারে সন্ত্রীক আমার চরণ পুজা করে!” 

এই আদেশের জন্যই যে আচার্য্য এতদিন অপেক্ষমান। প্রভূ 
এমনি করিয়া তাহার সর্ধন্ব কাড়িয়া! নিবেন, তাহার জীবন-বেদীতে 

নিজেকে জোর করিয়৷ প্রতিষ্ঠিত করিবেন, ইহাই তো তিনি চান। 
এবার সোতসাহে উঠিয়া বসিয়! মালা, বস্ত্র, অলঙ্কারে প্রভূকে 

সাজাইলেন। স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া ষোডশোপচারে প্রভুর পুজ। 
সম্পন্ন করিলেন। আচাধ্যের ছুই চোখে তখন বহিতেছে পুলকা শ্রুর 

ধার । 

প্রভু বিশ্বস্তর আজ অপুর্ব দিব্যভাবে উদ্দীপিত। গস্ভীরভাবে 
অদৈতের পুজা আরতি তিনি গ্রহণ করিলেন, তারপর এই বর্ষায়ান্ 
মহাভক্তের কণ্ে পরাইয়। দিলেন নিজের গলার প্রসাদী মাল! । 

এবার শোনা গেল আচাধ্যের প্রতি প্রভুর আর এক নৃতন 

আদেশ, “ওরে নাড়া, পুজো আমার শেষ হয়েছে । এবার কীর্তন 
হবে, তাতে তুই নৃত্য কর্ ।” 

ভক্তগণ সোল্লাসে কীর্তন শুরু করিয়া দিলেন, আর এই সঙ্গে 

নয়ন সমক্ষে ফুটিয়।৷ উঠিল এক অভ্ভুত দৃশ্য । মহাজ্ঞানী গম্ভীরস্বভাব, 
বৃদ্ধ আচাধ্য পরমানন্দে ছুই হাত তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর 
তাহার দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুরাজী বাহিয়া ঝরিতেছে আনন্দাশ্রু । অদ্ভুত 

প্রেমাবেশে অদ্বৈত আপনা বিস্মৃত হইয়াছেন । ভক্তগণ তাহার দিকে 
তাকাইয়া! সবিস্ময়ে ভাবিতেছেন, এই কি সেই কঠোরব্রত তাপস, 
অদ্বৈত আচার্ধ্য-_বহু তক্তজন ধাহার আশ্রিত, বন্ুজনের অধ্যাতব- 

জীবনের যিনি পধিপ্রদর্শক ? পরশমণি প্রভুর যাুস্পর্শে এই ভাবগম্ভীর 
জ্ঞানীপুরুষ আজ ন্ৃত্যকীর্তনে মত্ত হইয়! উঠিয়াছেন। এ দৃশ্য বড় 
অদ্ভুত, বড় নয়ন-মনোরম। 

প্রভুর আননে ফুটিয়া উঠিয়াছে করণাঘন রূপ। প্রসন্ন মধুর 

কণ্ঠে, কহিলেন, “আচার্য্য, এবার অকপটে বল, তোমার কি প্রার্থন।। 
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তুমি আমার কাছে বর চেয়ে নাও যা চাইবে তা-ই আজ আমি 

তোমায় দেব।” 

আচার্য্য যুক্তকরে দীড়াইয়া আছেন, কোন কথাই নর 
না। কিন্তু প্রভু তাহাকে ছাড়িতে রাজী নন | ভাবাবেশে ছুলিয়! 

ছুলিয়া বার বারই কহিতেছেন, “না আচার্ধ্য তুমি বর প্রার্থনা করো । 
কি তোমার অন্তরের অভিলাষ, তা জানাও ।” 

অদ্বৈত আচার্য্য তবুও নিরুত্বর | 
প্রভু এবার কহিতে লাগিলেন, “তবে শোন আচাধ্য, ঘরে ঘরে 

নামকীর্তনের প্রচার এবার আমি শুক করবো । অপূর্ব তক্তি সম্পদ 
চারদিকে বিলিয়ে দেবো |” 

অদ্বৈত এবার মুখ খুলিলেন। ককণার্্র নয়নে কহিলেন, “প্রভু, 
যদি কপ। ক'রে অবতীর্ণ হয়েছো, যদি তোমার দেবছুর্লভ তক্তি 

বিলাবে বলেই স্থির করেছো, তবে, তা আগে তাদেরই দাও যার! 

রয়েছে সবার পশ্চাতে-_চিরবঞ্চিত হয়ে। শূদ্র আর গ্রীজীতির 

মধ্যে তোমার এ পরম সম্পদ আগে ছড়িয়ে দাও ।” 

তাবাঝিষ্ট প্রভু তাহার এই প্রার্থনা পুরণে স্বীকুত হইলেন, 

সোল্লাসে ছাড়িলেন ঘন ঘন ভুস্কার ! 

প্রেমময় প্রভুর সঙ্গ, ভক্তমণ্তলীব সঙ্গে, আচাধ্যের দিন বড় 

আনন্দে কাটিতেছে। কিন্তু আন্কবে তাহার একট! কাটার খোচ। 

থাকিয়া যাইতেছে । বর্ধায়ান্ বৈষ্ণব নেত। বলিয়৷ প্রভু তাহাকে 
ভক্তি করেন, সম্ভ্রম দেখান । এক একদিন আচাধ্যকে সবলে ভূতলে 

ফেলিয়া তাহার চরণতলে নিজের শিব ঘর্ষণ করেন। অছৈতের 
সারা অন্তর তখন এক অব্যক্ত কানায় ফাটিয়া! পড়িতে চায়। ক্ষোভ 
পুঞীভূত হইয়া উঠে, কেন প্রভূ এমন করিয়া শুধু শুধু তাহাকে 

বিড়াম্বত করেন? প্রভূ তাহার প্রভুত্থ দেখাইতে থাকুন, আচার্য্যকে 
কারণে অকারণে দণ্ড দিন, তবে তে। বুঝা যাইবে তাহার 

অস্তরজতা | 

আচার্ধ্য ভাবিয়। চিন্তিয়া ঠিক করিলেন, চতুর প্রভুর সহিত 
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চাতুর্ধযপূর্ণ খেলাই তিনি খেলিবেন। অল্প কয়েকদিন পরে, হরিদাসকে 

সঙ্গে নিয়! তিনি শাস্তিপুরে চলিয়া আসিলেন। 
আচার্য্ের পূর্বেকার সে তক্তিমধুর রূপ যেন আর নাই | এবার 

তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন এক তীক্ষধী, বিচারপ্রবণ বৈষ্ণব শান্র- 
বিদ্রূপে। আর তাহার শাস্ত্রব্যাখ্যার মূলে আছে জ্ঞান বিচারের 
দিগ দর্শন__ 

নিরবধি ভাবাবেশে দোলে মত্ত হৈয়।। 
বাখানে বশিষ্ঠ শান্তর জ্ঞান প্রকাশিয়া। 
“দ্বান বিনা কিব। শক্তি ধরে বিষুভক্তি ! 

অতএব সভার প্রাণ জ্ঞান সব্বশক্তি । 

হেন জ্ভান” ন। বুঝিয়া কোন কোন জন। 

ঘরে ধন হারাইয়। চাহে গিয়া বন। 

“বিষুতক্তি” দর্পণ, লে।চন হয় "জ্ঞান? । 
চক্ষুহীন জনের দর্পণে কোন্ কাম ? 
আদি বদ্ধ আমি পড়লাম সব্বশাস্ত্র | 

বুঝিলাম সব্ব-অভিপ্রায় 'জ্ঞ।ন” মাত্র |” (চৈঃ ভাঃ) 

অন্তরঙ্গ বৈষুবেরা তে৷ অবাক্ ! প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভক্তির 
অন্যতম ধারক ও বাহক অদ্বৈতের মুখে এ আবার কি জ্ঞান বিচারের 
কথা । আচাব্য কি তবে জীবনাদর্শ বদলাইয়। ফেলিলেন ? 

শুধু মহাপ্রেমিক হরিদাসের চোখে আচার্ধ্য ধুলা! দিতে পারেন 

নাই। হরিদাস বুঝিয়াছেন, অদ্বৈত এবার গৌরনমুন্দরের সহিত 
চতুরভার যুদ্ধে নামিয়াছেন। প্রভুকে অবিলম্বে শাস্তিপুরে টানিয়া 
না আনিয়া তিনি ছাড়িবেন না। হরিদাস পাঠকক্ষের এক কোণে 

' বসিয়। তাহার জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির তত্বব্যাখ্য। শুনেন, আর নীরবে 

মুচকি হাসি হাসেন। 
অচিরেই অছৈত আচার্য্যের কৌশলের ফল ফলিল। হঠাৎ 

গৌরনুন্র শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়া শাস্তিপুরে আসিয়া 
উপন্থিত। 
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আচাধ্য ও তাহার গৃহের সকলে ত্রস্তেবাস্তে আসিয়া প্রভুর চরণে 

 লুটাস্টয়া পডিল। 

অদ্বৈত যুক্তকরে সম্মুখে দাড়াইয়া আছেন । তীক্ষ দৃষ্টিতে তাহার 
দিকে তাকাশয়। প্রভু উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করিলেন, “ওরে নাড়া, 

আজ তুই আমায় স্পষ্ট ক'রে বল্্-_ ভক্তি বড়, না জ্ঞান বড়।” 

অদ্বৈত দোঁখলেন, রোষে প্রভুর দেহ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে ! 
ইহাই যে তিনি চাহেন। প্রতু ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাসন করিবেন, 
দণ্ড1দবেন, আব তিনি সে দণ্ড সানন্দে মাথা পাতিয়। গ্রহণ করিবেন । 

এইজন্যই তো চতুর অভিনয় তাহাকে এ কয়দিন ধরিয়া করিতে 

হইয়াছে | 

নারিনয়ে উত্তব দিলেন, “প্রত, সববকালে সর্ধব সমাজে জ্ঞানই 
তো! বড়। জ্ঞানহান ভাঞ্ত দিয়ে কোন্ কাধ্য সাধিত হবে ?” 

প্রভু ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, “ভক্তির চাইতে জ্ঞান বড়? 
ওরে নাড়া, তোর এত বড় স্পর্ধা, আমার সামনে দাড়িয়ে তুই একথ। 

উচ্চারণ কছিস্।” 

বারান্দা হইতে বৃদ্ধ আচ।খধ্যকে প্রভু উঠানে টানিয়া নামাইলেন। 
তারপব প্রবল বেগে বন্ধিত হইতে লাগিল অজঙ্বম কিল-চড় | 

প্রচার জর্ঞগিত আচাধ্যের মুখ দিয়া কিন্ত একটি কথাও নিঃম্যত 
হইতেছে না। মৃতপ্রায় হইয়া তিনি ভূতলে শায়িত আছেন। 

আচাধ্য গৃহিণী এ দৃশ্য আর সহা করিতে পারিলেন না। আর্তকণ্ে 
চীৎকার কারয়া উঠিলেন, “প্রভূ, দোহাই তোমার! বুড়ো বামুনকে 
একেবারে প্রাণে মেরে। না। এবার ক্ষান্ত হও |” 

ভক্তপ্রবর হরিদাস একপাশে দণ্ডায়মান । প্রভুর এই বিচিত্র 

কোপ-লীল। দর্শনে তাহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে তীতি ও 
বিন্ময়। ঘন ঘন তিনি কৃষ্ণনাম স্মরণ কসপিতেছেন। 

হৈ-চৈ শুনিয়া আচায্যের আঙিনায় বু লোকজন জড়ো 
হইয়াছে । সবাই মহা সন্ত্রস্ত । বৃদ্ধ আচার্য্যের এ কি হুর্গতি। 

শুধু সদানন্দময় শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাড়াইয়া দাড়াইয়। খিল্খিল্ 
করিয়া হাসিতেছেন। 
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অদ্বৈত আচার্ধ্যকে প্রভু এবার যুক্তি দিলেন। ক্রোধ তিনি 
সম্বরণ করিলেন বটে, কিন্তু যে উদ্দীপনা আজিকার এ ঘটনাকে 
কেন্দ্র করিয়৷ জাগ্রত হইয়াছে তাহাই জানাইয়। দিয়া গেল প্রভুর 
আত্মপরিচয় | “মুই সেই, মুই সেই” বলিয়া বার বার তিনি তাহার 
ভগবত্বা ঘোষণা করিতে লাগিলেন । 

প্রভুর কৃপাদণ্ড মাথায় নিয়া অদ্বৈতৈর আনন্দের আর সীম৷ 
নাই। বৃদ্ধ বৈষ্চবনেতা৷ আঙিনায় দাড়াইয়! ছুই বাহু তৃলিয়। নৃত্য 
শুর করিয়। দিলেন । 

নৃত্য শেষে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে মস্তক রাখিয়া কহিলেন, “প্রত 
নিজ হাতে আমায় দণ্ড দিয়ে নিজেন ঠাকুরালি তে। দেখিয়েছ। 

তোমার এই স্বরূপ উদ্ঘাটন করাতেই যে আমি চেয়েছিলাম । এবার 
আমায় তোমার চরণাশ্রয় দান করো ।” 

প্রভু গৌরমুন্দর পবম প্রেমভরে অদ্বৈতকে আলিঙ্গনাবন্ধ 
করিলেন । উভয়ের কপাল বাহিয়। ঝরিতে লাগিল পুলকা শ্রুর 
ধারা । আচাধ্যের আঙিনায় সেদিন কৃষ্ণপ্রেমের বান ডাকিয়। উঠিল । 

প্রভূ ক্রমে শান্ত হইয়া উঠিয়াছেন | ভাবাবেশে বাহ্জ্ঞান হারাইয়া 

শ্রদ্ধেয় বুদ্ধ আচাধ্যকে যে গ্রহার ও লাঞ্কন। করিয়াছেন সেজন্য খুব 

লঙ্জিত। প্রসন্ন মধুর কঠে অছৈভকে কহিলেন, “আচাধ্য, সবাই 
আজ জেনে রাখুক, তিলাদ্ধের জন্যও যে তোমার আশ্রয় নেবে, তার 

শত অপরাধ আমি মাঙ্জনা করবো ।” 
প্রভুর চরণ ধরিয়া অদ্বৈত বাধ বার আনুগত্য প্রকাশ করেন, 

আর নয়নজলে তাহার বসন ভিজিয়া যাইতে থাকে । 

এবার শুরু হয় গ্রভূর আনন্দলীলা ও ইঠ্টগোষ্ঠী | নিত্যানন্দ, 
হরিদাস, অছৈত প্রভৃতির সঙ্গে তাহার রঙ্গ ও হাস্ত পরিহাস চলিতে 

থাকে । অছৈত গৃহিণী সীতাদেবীর আজ আনন্দের সীম! নাই। 
সোৎসাহে কোমরে কাপড় জড়াইয়। তিনি প্রভুর জন্য রন্ধন করিতে 
বসেন। 

গঙ্গানান সমাপন করিয়। প্রভু তুলসীমঞ্চের সম্মথে গিয়া 
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দাড়াইয়াছেন। অপুর্ব ভাবরসে তিনি উদ্বেল। স্থুগৌর সুঠাম 
দেহের রেখায় রেখায় ঝলকিয়া৷ উঠিতেছে দিব্য লাবণ্যশ্রী | রসনায় 
উচ্চারিত হইতেছে ইষ্টনাম। তক্ত ও পার্ধদেরা এ অপূর্ব প্রেমঘন 
মুত্তির দিকে সবিশ্ময়ে চাহিয়া আছেন। 

ভাবাবিষ্ট প্রভ হঠাৎ এসময়ে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত 

করিলেন । অদ্বৈত এমনই এক সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়া আছেন । 

সবেগে তিনি গৌবনুন্দরের পদমূলে আছড়াইয়া পড়িলেন। 

পরমভক্ত হরিদাসও এ মহ! স্থযোগ হারাইবার পাঞ্র নহেন। 

অদ্বৈতের মাধ্যমে গৌরসুন্দরের পরমাশ্রয় তাহার জীবনে মিলিয়াছে 
আজ ছুই সংভ্রাতাই তাহার সম্মুখে ভূতলে পড়িয়। আছেন । আর 
মুহুর্বমাত্র বিলম্ব ন। করিয়া হরিদাঁসও সাষ্টাঙ্গে অছ্ৈতের চরণতলে 

পতিত হইলেন । 

আচাধ্যের আডিনাঁয় সর্বজন সমক্ষে সেদিন ফুটিয়া উঠিল এক 
নয়নাভিরাম দৃশ্য । শায়িত ত্রমুণ্তির মধ্যে প্রথমে রহিয়াছেন হরিদাস, 
জাতিবর্ণ নিবিবশেষে ভক্তদলের তিনি প্রতীক । তীহার শিরে চরণ 

স্থাপন করিয়া আছেন অদ্বৈত-প্রভু। সর্ব্বোপরি রহিয়াছেন মহাপ্রভু 
শ্রীগৌরাঙ্গ । বৃন্দাবন দাস এই ত্রয়ী প্রণামরত পুরুষদের বর্ণন! 
দিতে গিয়া বলিয়াছেন-_-ধর্মসেতু হেন তিন বিগ্রহ প্রকাশে? | 

ইহার পর আসিল ভোজন পব্ৰ। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সদাই 

বালাভাব। আনন্দের আবেশে বসিয়া বসিয়া ছুই হাত দিয়া অন্ন 

ছড়াইতেছেন। সবাই মহা সন্ত্রস্ত হইয়। উঠিলেন । 
অদ্বৈত আচার্য্য মঙ্কাপ্রভুর দ্বিতীয় বগ্রহ নিত্যানন্দের তত্ব 

ভালোরূপেই জানেন | তাই তাহার সহিত কৃত্রিম কোন্দল করিতে, 

তাহাকে ক্ষেপাইয়া তুলিতে, তাহার বড় আনন্দ । 
'আচাধা কোপ প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, “মহ। বিপদে 

পড়া গেছে এই নিত্যানন্দকে নিয়ে । সকলের জাতধনম্ম নাশ না ক'রে 

এ ছাড়বে না। কোথা থেকে যে এ মাতাল এসে জুটলে। তা কে 

জানে? গুরু তার কেউ নেই। নিজের পরিচয় দেয় সন্ন্যাসী বলে। 

জাতি কি, কোন্ ঘরে জন্ম ত1 বোঝবার উপায় নেই। পশ্চিম দেশে 
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যার-তার হাড়িতে ভাত খেয়ে জাত খুইয়ে এসে শুরু করেছে মহ! 
অনাছিগ্টি। হরিদাস, তোমর! সবাই আগে থাকতে সাবধান হও ।” 

নিত্যানন্দ ও অদৈতে প্রচণ্ড বাকৃষুদ্ধ ও হুড়াহুড়ি লাগিয়া যায়। 
এ বালম্থলভ কোন্দল দেখিয়৷ প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ও হরিদাস হাসিয়! 
অস্থির হন। 

কিছুক্ষণ বাদে লড়াই থামিয়! গেল, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ উভয়ে 
উভয়কে পবম আনন্দে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন | 

এইভাবে আচার্ষোর ভবনে কয়েক দিন থাকিয়া প্রভু অন্তরঙ্গ 
ভক্তদের নিয়া নবদ্বীপে ফিরিযা শ্মাসিলেন । অদ্বৈত ও হরিদাসের 

এবারকার আগমন বৈষ্বগোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চারিত করিল এক 
নৃতনতর শক্তি । 

বিশেষতঃ অদ্বৈত আচাধ্যকে এবার প্রভু একেবারে আত্মসাৎ 
করিয়াছেন | তাই আচাধ্য ফিবিয়া আসিয়াছেন প্রভুর নব 

আন্দোলনের অন্যতম শক্তি-স্তম্ত রূপে । নবদ্বীপের লীলাক্ষেত্রে 

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ইতিপূর্বে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন প্রভুর গুধান 
সহায়করূপে এবার সেই সঙ্গে আসিয়া জুটিল অদ্বৈত 'আচার্ধোর 

মধ্যাদা, জনপ্রিয়তা ও নেতৃত্বশক্তি। তাই চৈতন্য-তাগবত এই 
ছই প্রধান পাধদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, - “প্রভূ বিগ্রহের ছুই বান্ছ 

হইজনে |? 

বংসরখানেক পরের কথা। প্রভু গৌরমুন্দর ইতিমধ্যে সন্নাস 
আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, শুরু হইয়াছে তাহার লীলানাট্যের এক 
নৃতনতর অস্ক। 

প্রভুর বিচ্ছেদের দহনে আচাধ্যে্ হৃদয় নিরন্তর দ্ধ হকতেছে। 

শুধু প্রভুর এই নবরূপ ও জীবোদ্ধার লীল! দর্শনের আশাতেই যে 
তিনি বুক বাঁধিয়। বসিয়৷ আছেন। 

এমন সময় সংবাদ আসিল, প্রভুর নীলাচলে যাওয়া স্থির 
হইয়াছে । যাওয়ার আগে জননী ও ঘনিষ্ঠ তক্তদের কাছে বিদায় 
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নিতে চান। শ্ত্রীপাদ নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে সংবাদ দিতে পাঠাইয়। 

নিজে তিনি শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 

প্রভৃকে দর্শনের জন্য সহত্র সহস্র দর্শনার্থা সেদিন আচার্য্য ভবনে 

ভীড় করিয়। দাড়ায়, নৃত্যকীর্তনে চারিদিক মুখরিত হইয়া! উঠে। 
শাস্তিপুর পরিণত হয় ভক্তি-প্রেমের আনন্দ হাটে । 

গৌরসুন্দরের সর্ধ্বত্যাগী বৈরাগ্য মুত্তি দর্শনে অদ্বৈত আচাধ্য 
আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। ভাবোদেল হইয়। প্রভুর চরণতলে 

পতিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে হইলেন মৃচ্ছিত। 
বহুক্ষণ পরে আচার্য্যের বাহ্জ্ঞান ফিরিয়া আসিল । প্র এবার 

ইষ্টগোঠী আরম্ত করিলেন । ভক্তদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া তিনি 
বসিয়। আছেন, এমন সময় অদ্বৈতৈর শিশুপুত্র অচ্যুত সেখানে 
আসিয়া উপস্থিত। উপঙ্গ শিশু মাটিতে গডাগাড় গিয়া আপন মনে 
এতক্ষণ খেল। করিতেছিল ! এবার এই জনসংঘট্ট ও দেনহূর্লভ মুক্তি 
প্রভৃকে দেখিয়া! কাছে আসিয়৷ দ।ড়াইয়াছে। ধুলিধৃসরিত শিশুকে 
গৌরসুন্দর কোলে তুলিয়া নিলেন, সন্মেহে কহিলেন, “ অচ্যুত, বলতে 
পারো, তুমি আমার কে? জানতো, আচাধ্য আমান পিতা, কাজেই 

তুমি আর আমি হচ্ছি ছুই ভাই |” 
সবাইকে বিস্মিত করিয়। শিও সেদিন উত্তব দিয়াছিল, “না-গো। 

তা নয়। দৈবের বিধানে তুমি এসেছ জীবসখাবপে_ তোমার জনক 
তে। কখনো! কেউ থাকতে পারে না- হুমি যে স্বপ্রকাশ |” 

ভক্তদল ও দর্শনার্থীর হতবাক! অদ্বৈত আচায্যের এ আবোধ 
শিশু এক অদ্ভুত জ্ঞানগর্ভ তত্বকথা বলিতেছে ! অপুর্ব সাত্বিক 
সংস্কার নিয়া ইহার জন্ম, এ শিশু যে অনন্যসাধারণ !” 

নবদ্ধীপে প্রভুর যে ঈশ্বরীয় আবেশ যে এশ্বর্্য ভক্তগণ দেখিয়া 

ছিলেন, অদ্বৈত গৃহে তাহাই শেষবারের মত সকলে দেখিলেন। দিব্য 
উদ্দীপনাভরে বিষুখট্রার উপর প্রতু উঠিয়া! বসিলেন। স্বমুখে বার বার 
“মুই সেই, মুই সেই” বলিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন নিজতত্ব। 

বিদায়ের পুর্বে অদ্বৈত প্রভৃতি অভ্তরঙ্গ তক্তদের কাছে প্রভু 
তাহার অভয়বাণী উচ্চারণ করিলেন__ 



৬ ভারতের সাধক 

ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় কেহ নাই। 
তক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুক্র তাই। 
যগ্ভপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র বিহার । 

তথাপিহ তক্ত বশ স্বভাব আমার । 

তোমর। সে জন্ম জন্ম সংহতি আমার । 

তোম! সভ1 লাগি মোর সর্ব অবতার । 

তিলাদ্ধেকো আমি তোঁম! সভারে ছাড়িয়া । 

কোথাও ন! থাকি সতে সত্য জানাইয়৷ | 

প্রতি বংসরই ভক্তগো্টী প্রভুর দর্শনলাতের জন্য নীলাচলে 
যান, আর তাহাদের এই পদযাত্রার পুরোভাগে থাকেন অদ্বৈত 
আচার্য্য ' এই অভিযাত্রায় শুধু ভক্ত বৈষ্বেরাই নয়, তাহাদের 
সহধন্মিণীরাও কেহ কেহ থাকিতেন। প্রভুর সেবার জন্য সকলের 
আগ্রহের অন্ত নাঁ১। য। কিছু আহাধ্য তিনি আগে পছন্দ করিতেন, 

যা কিছু এখনো ভালোবাসেন, সযতে তাহাই ভারে ভারে শুঞ্ষ করিয়া 

নিয়। তাহারা চলিয়াছেন। 

তখনকার দিনের যাত্রাপথ ছিঙ্গ বড়ই বিপদসন্কুল। দীর্ঘ পথ 

পর্যটন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ঞবগোষ্ঠী নীলাচলে পৌঁছিতেন, প্রভুর 
দিব্য মনোহর রূপ দর্শন করামাত্র তাহাদের পথ পধ্যটনের সমস্ত 

কিছু শ্রাস্তি এক মুহুর্তে দূর হইয়া যাইত । ু 

প্রাণপ্রিয় বৈষ্বেন। তাহার দর্শনে আসিতেছে । সংবাদ পাওয়া 
মাত্র প্রভুও বাকুল হইয়া। ছুটিয়া যান । অদৈত, নিত্যানন্দ ও অন্যান্য 
ওক্তদের তিনি পরণ প্রেমভরে আলিঙ্গন দিতে থাকেন । প্রভুর 

গোষ্ঠী আর অদ্বৈতের গোষ্ঠীর মধ্যে হুল্লোড় পড়িয়। যায়, আনন্দের 
বান ডাকিয়। উঠে । 

প্রভুর পুজাচ্চনার জন্য 'আচাধ্য নান। উপকরণ সঙ্গে আনিয়াছেন, 

কিন্তু তাহার সদ্বাবহারের উপায় কই? মুহূর্ত মধ্যে ঘটিয়া যায় 
আত্মবিন্মৃতি। প্রেম ভক্তির উচ্ছাস ছুকূল ছাপাইয়। উঠে, বৃদ্ধ 

আচাধ্য আনন্দে ছুই বাহু তুলিয়! হুঙ্কার দিতে থাকেন, “এনেছি 
এনেছি, প্রভুকে আমি এনেছি ।” 



অধৈত আচার্ধয ৬১ 

আচাধ্যের ব্যাকুল ক্রন্দনেই প্রভু আসিয়াছেন__এ বিশ্বাস 

রহিয়াছে সকঙ্গ ভক্তেরই অস্তরে। তাই সমবেত কণ্ঠে প্রভু ও 
আচার্য্যের জয়রব ধ্বনিত হয়, দিউমগ্ডল পরিপুরিত হইয়া উঠে 

প্রভুর ইঙ্গিতে জগন্লাথদেবের আজ্ঞামাল। নিয়া সেবকের ছুটিয়া। 
আসে। এই নাল! ও চন্দন প্রথমে তিনি পরাইয়া দেন আঁচার্যবরের 

কণ্ঠে তারপর অপর বৈষ্ণবের৷ মাল। প্রসাদ পাইয়। কৃতার্থ হন। 

সেবার নীলাচলে পৌছিয়া অদ্বৈত আচার্ধের অভিলাষ হইল 

প্রভৃকে একদিন ভোজন করাইবেন এবং স্বহস্তেই সন কিছ তিনি 

রাধিবেন । 

নিমন্ত্রণ পাইয়া গ্রীচৈতন্য মহা উল্লসিত-_ 

প্রভু বোলে, যে জন তোমার অন্ন খায। 

কৃষ্ভক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্ববথায় ! 

আচার্য ! তোমার অন্ন আমার জীবন । 

তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষ্ণের ভোজন | 

তুমি যে নৈবেগ্য কর করিয়া রন্ধন। 
মাগিয়া খাইতে আমার তথি হয় মন | 

তক্তবৎসল প্রভুর এই মধুর কথ শুনিয়া কে স্থির থাকতে 
পারে? আচার্য আনন্দে আপনহার। হইয়া গেলেন । 

আজ প্রভুর নিমন্ত্রণ । আচাধ্য ও আচাধ্যপত্ৰী প্রত্যুষ হইতেই 

কর্মম-ব্যস্ত। কিন্ত এই বিশেষ দিনটিতে আচার্য রন্ধনের অধিকারটি 

পত্বী সীতাদেবীকে ছাড়িয়। দিতে রাজী নন। প্রভুর কাছে যে এই 

অধিকারটি নিজেই তিনি মাগিয়া নিয়াছেন। বৃদ্ধ ভক্ত পরমোৎসাহে 
নানা উপাদেয় বস্তু রন্ধন করিতেছেন, আর পত্বী সীতাদেরী নিকটে 

বসিয়া সব কিছু জুটাইয়া দিতেছেন । 

আচার্ঘ্যের মনে এ সময়ে বার বারই একটি গোপন ইচ্ছা! ক্ষুরিত 
হইতেছে | প্রভু যখন ভিক্ষা গ্রহণে আসেন, প্রায়ই তাহার সহিত 

আসিয়া উপস্থিত হয় একদল সেবক ও ঘনিষ্ঠ ভক্ত। বড় আশা 
করিয়া বনু কষ্টে আচাধ্য আজ এত সব প্রস্তত করিয়াছেন । কিন্তু 



৬২ ভারতের সাধক 

প্রভু যদি সদলবলে আসেন, তবে তো তাহাকে প্রাণ ভরিয়া 
খাওয়ানো যাইবে না। 

পদ্ধীকে ডাকিয়া আগচার্ধ্য মনের কথাটি খুলিয়। বলিলেন, তারপর 
বঙ্গিয়া বসিয়া! ভাবিতে লাগিলেন, “আহা, এমন কোঁন দৈব হুর্য্যোগ 
কি আজ হতে পারে না, যাতে প্রভু একলাটিই আমার কুটিরে এসে 
উপস্থিত হন। তাহলে পরম পরিতোষ সহকারে তাকে ভোজন 

করানোর স্থযোগ পাই !” 

বেল! তখন দ্বিপ্রহর । আচাধ্য সবে মাত্র রন্ধন শেষ করিয়াছেন, 

হঠাৎ আচম্বিতে "ণকাশে দেখা দিল মেঘের ঘনঘটা । অল্প সময়ের 

মধ্যে শুরু হইল প্রবল ঝড় বুষ্টি। 

শচাধ্য প্রমাদ গণিলেন। একি ঘোর বিপদে আজ পড় গেল । 

প্রভুর আগমনের প্রতীক্ষায় তিনি পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন, 

ইহারই মধ্যে একি দৈব ছুযোগ ! এ অসময়ে এমন ঝড় বাদলের 
তাঁগুব শুরু হইবে তাহ! কে জানে! 

এমন সময় দেখা গেল আর এক বিস্ময়কর দৃশ্য | ঝড় জলে 

ভিজিয়। “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলিতে বলিতে প্রভু তাহার দ্বারে 

আসিয়। দাড়াইয়াছেন। 

ছুটিয়া গিয়া আচার্য তাহাকে গৃহমধ্যে টানিয়া আনিলেন | 

কিছুট! বিশ্রামের পর প্রভু আহারে বসিলেন। 

বহু 7বচিত্র আহাধ্য সম্ভার! আচাধ্য প্রাণপণে অজশ্র খাবারের 

যোগাড় করিয়াছেন। গীড়াপীড়ি করিয়! প্রভুকে আক ভোজন 
করানোর পর ভক্তের প্রাণে শাস্তি আসিল। 

'এবার ভক্তিভরে আক।শের দিকে চাহিয়া অদ্বৈত ইন্দ্র দেবতার 

স্তুতি শুরু করিয়া! দিলেন। 

প্রত মহা বিশ্মিত। কহিলেন, “আচার্ধ্য, হঠাৎ ইন্দ্রদেবের ওপর 
তোমার এত ভক্তি এভ কৃতজ্ঞত! প্রকাশ কেন বলতো ?” 

উত্তর হইল, “প্রত, মাজ ইন্দ্রের প্রসাদেই যে তোমায় এখানে 
একলাটি পেলাম, পরিপাটি ক'রে তোমায় ভোজন করিয়ে আমার 
মনের বাসন৷ পুর্ণ হলো 



অদ্বৈত আচার্য্য ৬৩ 

প্রভূ একথা মানিতে রাজী নন। ঝড়-শিলাবৃষ্টির সময় তো৷ এ 
নয়। এ যে আচাধ্যেরই কাজ। তাহারই বৈষ্ণবীয় ভক্তির বলে 
এই অলৌকিক কাণ্ড আজ সংঘটিত হইযাছে। অদৈতের প্রশস্ত 
গাহিয়া কহিলেন-_ 

কুষ্ণ না করেন যার সন্কল্প অন্যথা | 

যে করিতে পারে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ সর্বথা ৷ 

কৃষ্ণচন্দ্র যার বাকা করেন পালন । 
কি অদ্ভুত তারে এই ঝড় বরিষণ ? 

সাবেগকম্পিত দেহে অদ্বৈত ততক্ষণে প্রভুর চরণঙ্লে পতিত 
হইয়াছেন। বার বাগ কাদদ্া কঠিতেছেন, “প্রত, তুমি সেবকবৎসল, 
সেবকেব মনেংবা্ধ। বোমার কাছে অজ্ঞাত থাকে না, আর সে বাঞ্া 

পুণও তুমি করো । আমার যা কিছু শক্তি তা যে এই প্রত্যয়েরই 
উপর প্রতিষ্ঠিত। লোকে আমায় বলে- অদ্বৈত সিংহ। কিন্তু 
'ঠারা তো জানে না, সিংহের বল হচ্ছে তার প্রভুরই বল |” 

তক্তগোষ্ঠী নিয়া প্রভু বড় আনন্দরঙ্গে আছেন। কুষ্ককথা ও 
কীর্তনে দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতেছে । 

বহুজন পবিবৃত হইয়া সেদিন তিনি বসিয়া আছেন, এমন সময় 

অদ্বৈত আচার্য শেখানে আ'সয়। উপস্থিত । 

প্রভু সহাস্তে প্রশ্ন করিলেন, “এই যে আচাধ্য ! কোথা হতে 
১ম আস্ছো। কোন্ কাজেই বা ব্যাপূত ছিলে, বলতো ?” 

“ভু, শ্রীমন্দিরেই এতক্ষণ বসেছিলাম । জগন্নাথ দর্শন সেরে 
এইমাত্র আসছি ।” 

“খুব ভাল কথা, আচাধ্য । কিন্ত বল দেখি জগন্নাথ দর্শনের পর 
আর কি তুমি করেছো 

“প্রভু, শ্রীমৃত্তি দর্শনের পর তাকে রোজ প্রদক্ষিণ করি । আজও 
সেই কাজই ক'রে এলাম ।” 

উচ্চ স্বরে হাসিয়া উঠিয়৷ প্রভু কহিলেন, “আচাধ্য, এবার তুমি 

সত্যই হেরে গেলে 1” 
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অছৈত বড় থতমত খাইয়া গিয়াছেন। প্রভুর কাছে তাহার 

পরাজয় হইবে, সে একটা বড় কথা নয়। কিন্তু এ পরাজয় কিসের, 

তাহা তো৷ বুঝ যাইতেছে না| কহিলেন, “প্রভু, আগে বল, হার- 

জিতের বিষয়টি কি। তবে তো আমি তা৷ মেনে নেব।” 
প্রভু ও তক্তের এই সংলাপ শুনিতে সকলে উৎকর্ণ হইয়া আছে । 

এবার সব ব্যাপারট। পরিফ্ার হইয়া উঠিল-- 
প্রভু বোলে সামগ্রী শুনহ হারিবার । 
তুমি যে করিল! প্রদক্ষিণ ব্যবহার । 
যতক্ষণ তুমি পূষ্ঠদিগেরে চলিল।। 
ততক্ষণ তোমার যে দর্শন নহিলা । 
আমি যতক্ষণ ধরি দেখি জগন্নাথ । 

আমার লোচন আর না যায় কোথাত | 

কি দক্ষিণে কিব। বামে কিবা প্রদক্ষিণে | 
আর নাহি দেখো জগন্নাথ মুখ বিনে ॥ 

ইষ্ট দর্শনের প্রকৃত তত্ব যে ইহাই। আর এই দর্শমই চৈতন্যদেব 
প্রতিদিন করিয়। থাকেন-_ জগন্নাথের জগৎ বিমোহন রূপ তাহার 

নয়নে থাকে চিরস্থির | 
ভক্ত জনের! সবাই প্রভুর শ্রীমুখের কথা শুনিয়া নিশ্চুপ হইয়া 

বসিয়া আছেন, কহারে। মুখে কথা সরিতেছে না। 

অছৈত এবার যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, “প্রভূ তোমার কাছে 
পরাজিত হয়েই যে রয়েছি__এ পরাজয় তো! নৃতন কিছু নয়। ভবে 

এট! বুঝতে পারি, জগন্নাথ দর্শনের এই তত্ব শুধু তোমার শ্রীমুখেই 
উদ্ঘাটিত হতে পারে ।” 

বৃদ্ধ আচার্য্যের হৃদয়ে সেদিন প্রেমের উচ্ছাস উঠিয়াছে, যে 
চৈতশ্তত্ব তাহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত, তাহারই আলোর ধারা দিকে 
দিকে তিনি ছড়াইয়। দিতে চাম। শ্রীবাস প্রভৃতি প্রভুর অন্তরঙ্গ 
ভক্তদের ডাকিয়া কহিলেন, “এসো! আজ আমরা সবাই মিলে প্রভু 
শ্রীচৈতন্যের নামকীর্তন শুরু ক'রে দিই। জীবের উদ্ধারের জন্য প্রভূ 
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অবতীর্ণ হয়েছেন, আমরা তা জেনেছি, বিশ্বাস করেছি । তবে প্রভুর 
নামগানে, স্ততিগানে, বাধা কোথায় ?” 

ভক্তদের ভয়, প্রভু নিজে এখন প্রায়ই থাকেন প্রেমে আবিষ্ট 

হয়ে, “মুই কৃষ্ণদাস' ব'লে সবার কাছে বলেন। আত্মগোপন করিয়া 
থাঁকিতেই তিনি ভালোবাসেন । তার নাম কীর্তনের উৎসাহ কাহারে! 
কম নাই। কিন্ত প্রভু তার নিজের স্ততিগান শুনিয়। যদি হঠাৎ ক্রুদ্ধ 

হইয়া উঠেন, তবেই বিপদ । 

অছৈতের প্রেমাবেগ ও উৎসাহে সকলেরই তয় কাটিয়া গেল। 
শুরু হইল উদ্দগ্ড কীর্তন । 

কীর্তনিয়াদের গানে নিজের এ আত্মস্ত্রতি শুনিতে প্রভু রাজী 

নন। ধীর পদক্ষেপে তিনি স্বগৃহে চলিয়া গেলেন । 
কীর্তন সমাপ্ত হইয়াছে । ভক্তেরা এবার ভয়ে ভয়ে তাহার 

চরণে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। সেবক গোবিন্দের কাছে শোন 

গেল, প্রভূ বনুক্ষণ যাবৎ নিজের শয্যায় শায়িত। আপন মনে 

একেবারে চুপচাপ পড়িয়। আছেন । 
অছৈত শ্রীবাস প্রভৃতি প্রবীণদের অগ্রে রাখিয়৷ ভক্তের৷ কুটিরে 

ঢুকিলেন। 

প্রভু প্রশ্ন করিলেন, “আচ্ছা! শ্রীবাস, তোমর। সব স্ুপগ্ডিত 

বায়ান ভক্ত থাকতে এ সব কি হচ্ছে, বলতো? কৃষ্ণকথ।, কৃষ্ণনাম 
ছেড়ে তোমরা আমায় অবতার বলে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত হয়েছো 
কেন 1? 

শ্রীবাস উত্তর দিলেন, “প্রভু, আমাদের স্বাতন্ত্টই বা কি, 
শক্তিই বা কোথায়? ঈশ্বর যা বলিয়েছেন, তাই শুধু মুখে উচ্চারণ 
করেছি।” 

প্রভু ধীর কণ্ঠে কহিলেন, “তোমরা সবাই শান্ত্রবিদ্, স্থিরবুদ্ধি। 
আচ্ছা বলতো, যে আত্মগোপন প্রয়াসী তাকে কি জনসমক্ষে ঠেলে 
বার ক'রে দিতে হয়? তা কি সঙ্গত?” 

শ্রীবাস শ্মিহাস্তে সুর্যের দিকে চাহিয়া হস্ত দ্বারা নিজেকে 
আচ্ছাদন করার তঙ্গী দেখাইলেন। 
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প্রভু কহিলেন, “শ্রীবাস, তোমার এ সন্কেতের মানে আমি বুঝে 

উঠতে পাচ্ছিনে, সবটা প্রকাশ ক'রে বল।” 
উত্তর হইল, “প্রভু হাত দিয়ে আমি সূর্য্য ঢাকবার চেষ্টা করেছি। 

কিন্ত সত্যই কি ও বন্ত ঢাক! যায়? তোমার লুকানো ব্যাপারটাও 
ঠিক তেমনি, কোন কিছু দিয়ে ঢেকেই যে তোমায় গোপন রাখ। 

যায় না|” 

আর এ বিতর্ক বেশীক্ষণ সেদিন চলে নাই। প্রভুর গৃহদ্বারে 
হঠাৎ দেখা দিল এক বিরাট জনসমুদ্র। গৌড় ও অন্যান স্থান 
হইতে বহু লোক জগন্নাথ দর্শনে আসিয়াছিল, এবার তাহারা! ছুটিয়া 

আসিয়াছে, “প্রভু'কে দর্শনের জন্ত । অচল জগন্নাথের পরে সচল 

জগন্নাথ দেখিয়া তাহার। ঘরে ফিরিবে । এই দর্শনার্থী জনতা। সেদিন 

জানাইয়। দিয়া গেল, প্রভু স্বপ্রকাশ_ কোন গোপনতার আড়ালই 
তাহাকে জনচক্ষুর অগোচর করিয়। রাখিতে পারে ন]1। 

অদ্বৈতের প্রকাশ-প্রচেষ্টা এমনি করিয়া সেদিন জয়যুক্ত হইয়া 
উঠে, উদঘাটিত করে প্রভূর লীলানাট্যের এক মহত্তর রূপ। 

সনাতন ও রূপ সে-বার পুরীতে আসিয়া শ্রীচৈতন্তের স্মরণ 
নিয়াছেন। প্রভু তাহার ছুই বৈরাগ্যবান্ বৈষ্ণব ভক্তকে সম্দুখে 
রাখিয়া প্রথমে অদ্বৈতের খুব খানিকটা গুণগান করিলেন। তারপর 

কহিলেন, “গ্ঠাখো, প্রেমভক্তি যদি সত্যই পেতে চাও তবে তোমর৷ 

অদ্বৈতৈর শরণ নাও । তার কৃপা না হলে প্রকৃত কৃষ্তক্তি উপজিত 
হবে না।” 

নবাগত তক্তদ্বয় তখনি সাষ্টাঙ্গে অদ্বৈত আচার্যের চরণে পতিত 
হইলেন। প্রভু প্রন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, “আচার্য, এ জনকে 
তুমি কৃপা করো । তৃমি হচ্ছে৷ ভক্তিধনের ভাণ্ডারী, তোমার আশীর্বাদ 

না! পেলে তে। এদের অতীষ্ট লাভ হবে ন1 1” 

সনাতন ও রূপের মনীষা, কবিত্ব ও নেতৃত্ব শক্তি আচার্য্যের 

স্থুবিদিত | বুঝিলেন, প্রভু চাহেন প্রকৃত কৃষ্ণতক্তি এই ছুই মহা- 
প্রতিভাধর তক্তের হৃদয়ে ক্ষুরিত হোক, আর তাহার সুচনা হোক 
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প্রবীণতম বৈষ্বনেতা, ভক্কি-শান্ত্র পারঙ্গম অদৈতের আশীর্ববাণী 
নিয়া । 

আচার্য্য কহিলেন, “প্রভূ, কৃষ্ণ ভক্তির ভাগ্ডারের অধিকারী 

হচ্ছে তুমি । আমি সে ধনের ভাণ্ডারী কিন। জানি না। যদি হয়েই 
থাকি, তবে ভাগ্ারের ধন যে শুধু দিতে পারি তোমারই শ্রীমুখের 
আজ্ঞায়। তুমি ইচ্ছাময়, যখন যেখানে খুশী, যাকে তাকে দিয়ে 
ভক্তদের কৃপা বিতরণ করো । আমি আজ কায়মনোবাক্যে, এই 

আশীর্ববাদই করছি-_এদের ছু'ভাই-এর জীবনে যেন প্রকৃত প্রেম- 

ভক্তির উদয় হয়।” 
সনাতন ও রূপকে আশ্বাস দিয়। প্রভু শ্রীচৈতন্ত কহিলেন,_“আর 

তোমাদের কোন চিন্ত! নেই । শক্তিধর আচার্যের কুপা আজ তোমরা 

পেয়েছো 

অদ্বৈতের প্রসাদে সে হয় প্রেমভক্তি | 
জানিহ অদৈত- শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি । 

( চৈঃ ভাঃ) 

আর একদিনের কথা । অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া 

শ্রীচৈতন্য নীলাচলে বমিয়া আছেন । তাবাবেশে দেহ তাহার কম্পিত 

হইতেছে, আয়ত নয়ন ছুইটি ঢুলুঢুলু। হঠাৎ শ্রীবাসকে ডাকিয়া প্রশ্ন 
করিলেন, “পণ্ডিত, আমায় বল দেখি, অদ্বৈতকে তুমি কেমনতর 

বৈধব বলে মনে করো?” 
বড় বিপজ্জনক প্রশ্ন । কি ইহার উত্তর দেওয়া যায়? ক্ষণকাল 

ভাবিয়া ।চস্তিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত যে উত্তর দিলেন, প্রভুর তাহা মনঃগুত 

হইল না। অধ্ধবাহা অবস্থায় বৃদ্ধ পণ্ডিতের গালে ঠাস্ করিয়া তখনি 

এক চড় বসাইয়া দিলেন । 

অতঃপর ভাবাবেশে কাটিয়া গেল। শাস্ত গম্ভীর স্বরে প্রতু 
শ্রীবাস ও অন্তান্ত তক্তদের কাছে অদৈতের স্বরূপ মহিম৷ বর্ণন! 
করিতে লাগিলেন। ভক্তদের হৃদয়ে অদ্বৈত-তত্বটি চিরতরে সেদিন 

অস্থিত হইয়। গেল । 
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প্রাতি বংসরই আচার্য্য অন্তান্ত ভক্তদের সঙ্গে নীলাচলে উপস্থিত 
হন| প্রভূকে দর্শন করিয়া ও তাহার ঘনিষ্ঠ সানসিধ্যে কিছুদিন 
অবস্থান করিয়া আবার ফিরিয়া আসেন কর্মক্ষেত্র গৌড়দেশে। 
সেখানে তিনি বিরাঁজিত থাকেন প্রভুর প্রবস্তিত ভক্তি আন্দোলনের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহকরূপে। 

সেবার আচাধ্যের এক ভক্ত তাহাকে সঙ্কটে ফেলিয়া দেন। 

এই ভক্তটির নাম বাউলিয়। বিশ্বাস। এ সময়ে আচার্ধ্য প্রতৃুর 
আথিক অবস্থা খারাপ হইতে থাকে, এবং কোন একটি বিশেষ 
দেনার জন্য তাহাকে বড় বিপদাপন্ন হইয় পড়িতে হয়। 

বাউলিয়া বিশ্বাস সরল মানুষ, গুরুর অর্থাভাব তাহাকে উদ্বিগ্ন 
করিয়া তোলে | তিনি মনে মনে ভাবিতে থাকেন, তাইতো, এত সব 

ধশ্বর্্যশালী ভক্ত ও রাজরাজড়া থাকিতে আচাষ্যের এমন ছুর্গতি 
চলিতে থাকিবে ? কোনক্রমে উড়িষ্যার অধিপতি প্রতাপরুদ্রের 
কানে একবার এ কথাটি তুলিতে পারিলেও ঝঞ্চাট চুকিয়৷ যায়। 

বাউলিয়! বিশ্বাস তাহাই করিলেন। প্রতাপরুদ্রকে আচাধ্যের 

অর্থকচ্ছের কথ জানাইয়া তিনশত টাকার সাহায্য তিনি চাহিয়! 

বসিলেন। 

কথাটি কি করিয়া যেন চৈতন্যদেবের কানে গেল, তিনি ক্রোধে 
গঞ্জিয়। উঠিলেন। সেবকদের আদেশ দিলেন, “গ্ভাখো, বিশ্বাস যেন 
কখনো আমার কাছে না আসে, আমি তার মুখদর্শন করতে চাইনে। 
শুদ্ধসত্ব অদ্বৈত আচার্ধ্যকে সে বিষয়ীর দান গ্রহণ করাতে চায়! 
জান্বে, আমার কাছে কোনদিন তার ক্ষমা নেই।” 

প্রভুর এই দণ্ডা্ছা! নীলাচল ও গৌড়ে আলোড়ন তুলিল। ভক্ত 
সমাজের সম্মুখে ইহা দেখা দিল এক সতর্ক-সন্কেত রূপে । সকলেই 
বুঝিলেন_ প্রভুর আশ্রয়ে থাকিতে গেলে বিষয়ীর দান প্রতিগ্রহ 
কর! চলিবে না। 

বাউলিয়! বিশ্বাসের এই দণ্ড অদ্বৈতের প্রাণে বড় বাজিল। 
প্রকৃত পক্ষে নিজের জন্য সে কোন সাহায্য চাহে নাই, চাহিয়াছে 

আচার্যেরই শুতার্থী হইয়া । 
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কিছুদিন পরেই নীলাচলে প্রভুর সহিত আচার্য্যের সাক্ষাৎ । 
আচার্য সকৌতুকে কহিলেন, পপ্রভু, বাউলিয়! বিশ্বাসের ওপর 

তোমার এমন কৃপা, অথচ আমাদের দিকে তুমি একটিবার ফিরেও 
তাকাও না ।” 

প্রভূ সহাস্তে উত্তর দিলেন, “আচার্য, তুমি সর্ব বৈষুবের 
আশ্রয়স্থল, তুমি তো নিশ্চিতরূপে আমার মতবাদ জানে | প্রকৃত 

বৈষ্ব হবে ঈশ্বরচরণে নিবেদিতপ্রাণ, ঈশ্বর প্রেমে সদা-উন্মত্ত। 
বিষয়কুপে পড়ে যে হতভাগ্য অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছে, তার কাছে 

সাহায্যের প্রত্যাশী হবে কেন? তোমার খণ শোধের ভন্য রাজা 

প্রতাপরুদ্রের কাছে আবেদন যাবে কেন, বলতো? যোগক্ষেম 
বহনের প্রতিশ্রতিতে যিনি আবদ্ধ, তোমার ভার যে তিনিই নিয়ে 
বসে আছেন। তবুও বাউলিয়া বিশ্বাস কেন এমন হঠকারিতা! 
করলো? তাই তে। আমি তাকে দণ্ড দিয়েছি । অবশ্য তুমি ঠিকই 
বলেছে, এ দণ্ড তাকে দিয়েছি আমার আপন জন মনে করেই, সে 

তোমার ভক্ত ব'লে। বুঝেছি, 'হক্তের এ দণ্ড তোমাকে বিচলিত 
করেছে । আচ্ছা এবার আমি বিশ্বাসকে মার্জনা ক'রলাম। আর 

যেন কখনো! তার এমন কুমণ্ডি না হয়!” 

ভক্ত জগদানন্দ পণ্ডিত সেবার নীলাচল হইতে গৌডে গিয়াছেন। 
তাহার মাধ্যমে বুদ্ধ অদৈত শ্রীচৈতন্যের জন্য এক তরজা পাঠাইলেন। 

প্রভৃকে কহিও আমার 
কোটি নমস্কার 

এই নিবেদন তার 

চরণে আমার 

-_-বাউলকে কহিও লোকে 

হইল আউল । 
বাউলকে কহিও হাটে 

ন৷ বিকায় চাউল । 
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বাইলকে কহিও কাজে 

নাহিক আউল । 

বাউলকে কহিও ইহা! 
কহিয়াছে বাউল । 

নীলাচলে প্রভু ভক্তদের সঙ্গে বসিয়া ইষ্টগোষ্টী করিতেছেন, 
এমন সময় জগদানন্দ এই তরজাটি সেখানে আবৃত্তি করিলেন । 

বড় প্রহেলিকাময় আচার্যের এই তরজা। সকলেই চুপচাপ হইয়। 
বসিয়া আছেন। প্রভূ শ্মিতহাস্তে সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, “বেশ, 

তাহার যে আজ্ঞ। |” 

প্রভুর লীলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মর্মজ্ঞ স্বরূপ দামোদর নিকটেই 
ছিলেন | মনে তাহার বড় সন্দেহ উপস্থিত হইল । ব্যগ্র হইয়। 

কহিলেন, “প্রভু, আমর! কেউ এ হেঁয়ালীর মানে বুঝে উঠতে 

পারলুম না| আপনার কথাও বড় ছুব্বোধ্য ঠেকছে । কৃপ! ক'রে 
সব খুলে বলুন।” 

উত্তর হইল, “ম্বরূপ, জানতো অছৈত আচার্য আগম শাস্ত্রে 
সপপ্ডিত। দেবতার আবাহন ও বিসর্জন, ছুই অনুষ্ঠানই তার জানা 
আছে। আচাধ্য বোধহয় একট। কিছু ইঙ্গিত জানাতে চেয়েছেন । 

কিন্ত তোমাদের মত আমিও সবট। বুঝতে পারিনি |” 
প্রভু আসল কথাট। চাপিয়া গেলেও স্বরূপ বুঝিলেন, আচাধ্য 

তাহার দেবতার বিসঙ্জনের ইঙ্গিতই এই হেঁয়ালীর মাধ্যমে দিতে 

চাহিয়াছেন। স্বরূপের অনুমান মিথ্যা! হয় নাই, অদ্বৈতৈর এই 
তরজ। শ্রবণের পর হইতে প্রভূ হইয়। উঠেন আরো অস্তমুখীন। 
গম্ভীরার মধ্যে আপনাকে তিনি একেবারে গুটাইয়। নেন। 

কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিরোভাবের দিনটি ধীরে ধীরে আসিয়া 
উপস্থিত হয়। তিল তুলসী আর অশ্রঙ্জলে যে লীল৷ আচার্ধ্য 
ত্বরান্বিত করেন, আরব্ধ কাধ্যশেষে তাহারই উপর যবনিক। ক্ষেপণের 

কথাটি নিজেই তিনি ধ্বনিত করিয়। যান। 

প্রভু শ্রীচৈতন্যের লীল। সম্বরণের পরও দীর্ঘদিন অদ্বৈত আচার্য্য 
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মরদেহে অবস্থান করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অন্যতম স্স্ত- 
রূপে এই বৃদ্ধ আচার্য্যকে সসম্মানে বিরাজিত থাকিতে দেখা যায়। 

ভক্তজনচিত্তে আচার্য্ের মেই দিব্য রূপটিই এসময়ে তান্বর হইয়া 

উঠে, যে রূপটির ইঙ্গিত স্বয়ং শ্রীচৈতন্য তাহার প্রিয় সখ। মুরারী 
গুপ্তের কাছে বহুকাল পূর্বে প্রকাশ করেন 

অদ্বৈত আচার্য গোসাঞ্ঞ ত্রিজগতে ধন্য | 

ততোধিক প্রিয় মোর কেহ নাহি অন্য | 

আপনে ঈশ্বর অংশ জগতের গুরু |". 

তার দেহে পুজ। পাহলে কৃষ্ণ পূজা পায়। 

( চৈ: মঙ্গল- লোচন ) 



০ঞ্চজদেন 
পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে, ভারতের বিতিন্ন অঞ্চলে দেখা যায় 

নৃতনতর ভক্তিধর্শের অভ্যুদয় । এই ধর্মের মূল তত্ব__আরাধ্য পরম 

বস্ত শ্রীভগবান্ লীলাময়, প্রেমময় ও কৃপাময়। জাতিবর্ণের পার্থক্য 

তাহার কাছে নাই। তক্তি প্রেমের উপচার নিয়া, একান্ত শরণ্মগতি 

নিয়া, যে কোন শ্রেণীর সাধক তাহার আরাধনা করিতে পারে, 

পৌঁছিতে পারে তাহার দিব্যধামে । এই উদার সব্ধজনীন ভক্তি- 

ধর্মের আলোকধারা অচিরে ছড়াইয়। পড়ে সমাজের সব্ব স্তরে; 

আধ্যাত্মিক উজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জনজীবনে জাগিয়! উঠে নৃতনতর 

মানবতা-বোধ । 

উত্তর ভারতে রামানন্দ ও ততশিষ্য কবীর, পাঞ্জাবে গুরু নানক, 

মহারাষ্ট্রে নামদেব, তেলেগু দেশে বল্লভাচা্য, গৌড় ও উড়িস্যায় 

চৈতন্য-মহাপ্রভু এই যুগে উৎসারিত করেন উদারি তক্তিধর্মের এক 

একটি বিপুল তরঙ্গ। আসামের বৈষঝণব সাধক শহ্করদেবও ছিলেন 

ইহাদের মত ভক্তি-আন্দোলনের এক পথিকৃৎ । 
ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ শঙ্করদেবের উপাস্ত | এই উপাস্তকে জন- 

মাঁনসের সম্মুখে তিনি স্থাপিত করেন এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বররূপে | 

শ্রদ্ধাতক্তি, শরণাগতি ও নামধর্দের মহিমা প্রচারিত হয় তাহার 
সাধনপুত জীবন ও বাণীর মাধ্যমে । তৎকালীন আসামের অনগ্রসর 

এৰং বন্বিচ্ছিন্ন সমাজজীবনে তিনি আনয়ন করেন তক্তি-প্রেমের 

বিপুল জোয়ার । সর্ব ভারতের ভাগবত ধর্মের সঙ্গে প্রান্তীয় রাজ্য 

আসামের আত্মিক যোগবন্ধনটিও গড়িয়া উঠে শঙ্করদেবের সাধন। ও 

অধ্যাত্ব-সাহিত্যের মধ্য দিয়া | 

শঙ্করের জন্মস্থানের নাম আলিপুখুরি। বর্তমান আসামের নওগী! 

শহর হইতে যোল মাইল দূরে এই গ্রামটি অবশ্থিত। ১৪৬৩ খষ্টাকে 
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প্রসিদ্ধ ভূইয়া! বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন 1১ পিতার নাম কুস্থমবর, 
মাতা- সত্যসন্ধ্যা | পিতা ও মাতা উভয়েই ছিলেন ধর্মপ্রাণ, সেবা- 

পুজার মধ্য দিয়া ঈশ্বর দর্শনের অভিলাষ তাহারা পোষণ করিতেন । 
সম্তান প্রসবের কয়েক দিনের মধ্যেই জননী সত্যসন্ধযার অস্তিম- 

কাল উপস্থিত হয়, ইষ্টবিগ্রহ শঙ্করের নাম জপ করিতে করিতে তিনি 

তনু ত্যাগ করেন। তাই ভাশার নবজাত শিশুর নাম রাখা হয় 

শঙ্কর । গৌরকাস্তি, অপরূপ রূপলাবণ্যময় এই শিশু, দর্শনমাত্রেই 
লোকের মন কাড়িয়া নেয়। মাতৃহীন শঙ্করের লালন-পালনের 

ভার সযত্ে গ্রহণ করেন তাহার বৃদ্ধা পিতাঁমহী। 

শঙ্করের পূর্বপুরুষ ছিলেন ধনী সন্ত্রান্ত ভূম্যধিকারী । তাহাদের 
বলা হইত শিবোমণি ভূইয়া, অর্থাৎ ভূ'ইয়াদের মধ্যে ধনে মানে ও 
কীত্তিকলাপে তাহার! ছিলেন শ্রেষ্ঠ। 

ত্রয়োদশ শতকে মহারাজ বল্লাল সেন কান্যকুজ হইতে পাঁচটি 
বেদন্ ব্রাহ্মণ ও পাঁচটি সৎ কায়স্থ গৌডদেশে নিয়া আসেন। এই 
কায়স্থদেবই কয়েকটি উত্তর পুরুষ পরবস্তীকালে আসামে আসিয়া 
বসবাস করেন। আসামের অন্যতম রাজ! দুর্লভনারায়ণ গোৌড়ের 
স্বধিপতি ধন্মনারায়ণের নিকট অনুরোধ জানান, কনৌজী ব্রাহ্মণ ও 
কায়স্থদের কয়েকটি পরিবারকে যেন আসামে যাওয়ার অন্ুমতি 

১ অধেকের মতে, শঙ্করদেব জন্মগ্রহণ কর্গেন ১৪৪৯ খৃষ্টাকে । কিন্ত 

আসামের! এতিহাসিক স্যর এডওয়ার্ড গেইট এই জন্ম-সাল সম্বন্ধে সন্দিহান। 

হাহার ধারণা আরে! ৩০।৪০ বৎসর পরে শঙ্করদেব ভূমিষ্ঠ হন। 

অনিরুদ্ধ ছাড়! কোন অলমীয়। জীবনীকারই শঙ্করের জন্ম-সাল লিপিবদ্ধ 

করেন নাই। অনিরুদ্ধ লিখিয়াছেন, শঙ্করেব জন্ম হয় ১৩৮৫ শকে অর্থাৎ, 

১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে । ৬ঃ বিমানবিহারী মঞ্জুমদার বলেন, শঙ্করদেবের জীবনের 
অর্ধিকাংশ ঘটন] ঘটিয়াছিন, অহছোম রাজা চুহ-মূজ ( ১৪৯*-১৫৩৯) এবং 

কাচরাজ নরনারাক্সপণের রাজ্যকালে (১৫৪-১৫৮৪ )১ সেই জন্ত মনে হয় 

ইয়্তে। প্রচলিত ১৪৪৯ থৃষ্টাব্বের পরিবর্তে অনিরুদ্ধ কথিত ১৪৬৩ থৃষ্টাৰকে 

পস্বরদেবের জন্ম-সাঁল ধরা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ।-_ উজ্জীবন, বৈশাখ, ১৩৭৩। 
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দেওয়৷ হয়। তদনুযায়ী গৌড়রাজ একদল সদাচারী ব্রাহ্মণ ও 
কায়স্থকে সপরিবারে আসামে প্রেরণ করেন । নবাগত এ কায়স্থদের 
মধ্যে কেহ কেহ নওগঁ। জেলার মৈরাবাড়ী অঞ্চলে নিজেদের বাসভূমি 
গড়িয়া তোলেন । আসামের রাজারা ইহাদের কর্ম্মদক্ষতায় তুষ্ট 
হইয়া কোন কোন মৌজার শাসনভার অর্পণ করেন এবং ভূঁইয়া 
উপাধিতে ভূষিত করেন । 

শঙ্করের পুর্বধপুরুষ চণ্ডী ভূইয়া ছিলেন একজন কৃতী পুরুষ | 
তাহার পরবন্তাঁ বংশধব রাজধর প্রভৃতিও ছিলেন খ্যাতনাম! ভূম্যধি- 
কারী। নিজ পিতৃপুরুষের পরিচয় দিতে গিয়া! শঙ্কর পয়ার ছন্দে 
তাহার অসমীয়া ভাগবতে লিখিয়াছেন £ 

বরদয়! নামে গ্রাম শস্তে মতস্তে অন্ুপাম 
লোহিত্যর.অতি অন্নকূল। 

সেই মহা গ্রামেশ্বর আছিলন্ত রাজধর 
কায়স্থ কুল পল্মাফুল ॥ 

তানে পুজ স্ধ্যবর মহা বড় দেশধর 

দানী মানী পরম বিশিষ্ট। 
যার যশ এভো৷ জলৈ জয়ন্ত মাধবদলৈ 

ছুই ভাই যাহার কনিষ্ঠ ॥ 
তানে পুজ কুলোদ্ধার ভৌমিক মধ্যত সার 

প্রসিদ্ধ কুম্থম নাম যার। 
তানে সত শিশুমতি কষ্ণপায়ে করি নতি 

বিরচিল শস্করে পয়ার ॥ 
(১২০১২) 

এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, শঙ্করদেবের পুর্ববপুরুষর৷ প্রতিষ্ঠাবান্ 
ভূম্যধিকারী ছিলেন। অনেকের মতে, তাহার। ছিলেন প্রতাপশালী 
বার তৃইয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । শঙ্করের পিতা কুন্থুমবরের সময়ে 
পরিবারের পুর্ব ধন-মানের গৌরব হাঁস পাইয়াছিল বটে, কিন্ত তিনি 
একজন সম্পন্ন জমিদার এবং সদাচারী ও ধাম্মিক বলিয়। নিজ অঞ্চলে 

পরিচিত ছিলেন। 



শঙ্করদেব ৭৫ 

মাতৃহীন বালক পিতামহীর আদর-যত্বে যেমন লালিত হইতে 

থাকে, তেমনি তাহার পড়াশুনার স্থব্যবস্থাও গোড়া হইতে কর! 

হয়| নিতান্ত বালক হইলেও, এই বয়সেই শঙ্করের চালচলন ও 

কথাবার্তায় ফুটিয়া উঠে নান! বৈশিষ্ট্য । পূর্বব জন্মের শুভ সংস্কীন 
নিয়। সে জন্মিয়াছে। সেই সঙ্গে লাভ করিয়াছে অসামান্য মেধা ও 

প্রতিতা | এক একদিন বালকের প্রশ্মে ও কথাবার্থায় ঝলকিয়া উঠে 

তাহার প্রতিভার দীপ্তি, ব্ষীয়ান্ পণ্ডিত লোকেরাও ইহ! শুনিয়া 

বিস্মিত হইয়া যান। কবিতা রচনার শক্তিও স্ফুরিত হইতে দেখা 
যায় এই কচি বয়সেই | যুক্তাক্ষর শঙ্কর তখনো শিখে নাই কিন্তু এই 

সময়েই সে রচনা করে তাহার প্রসিদ্ধ কবিত-_করতল কমল 

কমলদল নয়ন” সকলেই সোতসাহে বলাবলি করিতে থাকেন, 
«এ বালক বাকৃদেবীর অনুগৃহীত, আশিস্ প্রাপ্ত , উত্তরকান্ে: অবশ্যই 

এ প্রসিদ্ধি লাভ করবে অসামান্য কবিরূপে । 

বারো বৎসর বয়সে শঙ্করকে ভণ্তি করা হয় পঞ্ডিতবর মহেন্দ্র 

কন্দলীর চতুষ্পাঠীতে। সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুধন্মের বিভিন্ন শান্ত 
এই আচাধ্য পারঙ্গম। কিশোর ছাল্রও তেমনি বিস্ময়কর ধাঁশক্তির 
অধিকারী । তাই কয়েক বৎসরের মধ্যেই নান। শান্পে সে ব্যুৎপন্ন 
হইয়া উঠে। আচাধ্য মহেন্দ্র কন্দলী নিজ্জে ভক্তিমান্ তাঁই ভক্তি- 
শাস্ত্রে চর্চায় তাহার উৎসাহ বেশী। তাহার এই ভক্তি প্রবণতার 

প্রতাব কিশোর ছান্র শঙ্করের উপরও বেশ কিছুটা আসিয়। পড়ে। 
নবীন ছাজ্রের পাণ্ডিত্য এবং বিশেষ করিয়া ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়নে 

ভাহার আগ্রহ দেখিয়া প্রবীণ আচাধ্যের হৃদয় আনন্দে গৌরবে পুর্ণ 
হইয়া উঠে। 

কয়েক বৎসর পরে শঙ্কর চতুষ্পাঠীর পাঠ সমাপ্ত করেন, শুরু 
করেন হিন্দুধর্মের উচ্চতর দর্শনের তন্বালোচন।। 

ভক্তি ও প্রেমের শুভ সংস্কার নিয়! তিনি জন্মিয়াছেন | শিক্ষক 

মহেন্্র কন্দলীর সাল্লনিধ্য ও প্রভাবও তাহার ভক্তিপ্রবণত। অনেক 

পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে | কিন্তু তরুণ পণ্ডিত শঙক্করের জিজ্ঞাস মন 
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কিস্তু শঙ্করের এই গাহ্স্থ্য জীবন বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই, 

বিবাহের চার বংসর পরে স্ূর্্যবতী এক শিশুকন্যা রাখিয়া! ইহধাম 

ত্যাগ করেন। কিছুদিনের মধ্যে পিতা কুম্থুমবরও প্রস্থান করেন 

পরলোকে। 

পর পর এই ছুইটি শোকের আঘাত শঙ্করকে মুহ্যমান করিয়া 

ফেলে, জীবনে জাগিয়া উঠে তীজ্র বৈরাগ্য ও নিবেরেদ | 
চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়! সন্গ্যাস গ্রহণ করিবেন, তীর্থে তীর্থে 

ঘুরিয়া বেড়াইবেন, এই ইচ্ছাও এসময়ে তাহার মনে জাগ্রত হয়। 
কিন্তু এইসঙ্গে পিতার নির্দেশটিও স্মরণে আসিয়া যায়। “সংসারের 
প্রধান কর্তব্যগুলি সমাপন করার পর পরিত্রাজন বা তীর্থ দর্শন 

করবে" এই কথাঁটিই বিশেষভাবে তিনি বলিয়া গিয়াছেন। তাই 
শহ্করকে আরও কয়েক বৎসর অপেক্ষা করিতে হইল । অতঃপর কন্তা 

মন্ুব জন্য হরি নামক এক সঘ্ংশীয় কায়স্থ যুবককে পাত্ররূপে তিনি 
নির্বাচন করিলেন এবং তাহার বিবাহ দিলেন । এবার আসে 

শহ্করের বিদায়ের পালা | বিশ্বস্ত অন্ুচরছয় জয়ন্ত ও মাধব দলই-কে 

ডাকিয়া কহিলেন, “আমি দীর্ঘ দিনের জন্ত তীর্থ পরিব্রাজনে যাচ্ছি | 
সার! ভারতে আমায় ঘুরে বেড়াতে হবে । পথে বিপদের অস্ত নেই, 

মার কোন দিন দেশে ফিরে আসবো কিনা তাও জানিনে । আমার 

কন্তা আর আত্মীয়-স্বজনের রইলো, তোমরা সতর্কভাবে তাদের 

দেখাশুনা করবে । আমার জমিদারী ও বিত্তবিষয় রক্ষণের তারও 

রইলো তোমাদের ওপর । তোমর! আমার বিশ্বস্ত ও স্েহতাজন ; 

প্রকৃত ধন্মবুদ্ধি নিয়ে আমার কর্তব্য কাজ তোমর! চালিয়ে যাবে । 

শ্রীভগবান্ তোম।দের মঙ্গল করুন|” 

বহু অন্থরোধ উপরোধেও শঙ্করকে সন্কল্প হইতে বিচ্যুত কর! 
গেল না। আতীয় বন্ধুবান্ধবের। অগত্যা নিরস্ত হইলেন। 

অতঃপর প্রায় বারো বৎসর তিনি আসামের বাহিরে নান। 

তীর্ঘে ও সাধনগীঠে অবস্থান করিয়াছেন এবং এই দীর্ঘ বৎসর 

ব্যাপিয়া তাহার অনুচরছয় নিষ্ঠাভরে পালন করিয়া গিয়াছেন 
সাহাদের গুরুদায়িত্ব । 



শঙ্কররদেব ৭৯ 

শঙ্কর তীর্থ দর্শনে চলিয়াছেন, এই সংবাদ গ্রামে রটিয়া গেল । 
আচাধ্য মহেন্দ্র কন্দলী তাহার কাছে ছুটিয়া আসিলেন, কহিলেন, 
“বৎস, আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। ভারতের বৈষ্ণব তীর্থগুলে! পরি- 
ক্রমা করবো, এ সাধ বহুদিনের | তুমি তীর্থে যাচ্ছো, আমায়ও 
তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো । 

শিক্ষার্চরুর এই অনুরোধ রক্ষায় শঙ্কর সানন্দে সম্মত হইলেন। 
আরো পনের ষোলজন সঙ্গীও এ সময়ে জুটিয়া গেল। এবার শুরু 

হইল তাহাদের বু আকাতিক্ষত তীর্থযাত্রা । শঙ্করের এই তীর্ঘদর্শনের 

বিস্তারিত তথ্য ও কাহিনী তাহার বিভিন্ন চরিতকারের৷ লিখিয়! 

গিয়াছেন।১ যেসব বৈষ্ণবতীর্থগুলি এ-সময়ে তিনি পরিক্রমা করেন 
'তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সীতাকুণ্ড, গয়া, পুরী, কাশী, প্রয়াগ, 

সযোধ্যা, মথুরা', বৃন্দাবন, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি । 

সঙ্গীর! মোটামুটিভাবে তীর্থ দর্শন সমাপ্ত করিয়! দেশে ফিরিয়া 
আসেন । কিন্তু শঙ্কর তাহার পরিব্রাজনে রত থাকেন বারে বংসর 

ব্যাপিয়। । এই দীর্ঘ বংসরগুলি তিনি শুধু বৈষ্ণবদের প্রধান প্রধান 
তীর্থ ও দেববিগ্রহ দর্শন করিয়াই অতিবাহিত করেন নাই, যেখানে 

যে দেবমন্দির বা সাধনপীঠে গিয়াছেন সেখানকার সাধক ও শান্্র- 

বিদ্দের সহিত মিলিত হইয়াছেন । বিশেষ করিয়া গ্রেম-ভক্তি 
আন্দোলনের কেন্দ্রগুলিতে গিয়া সিদ্ধ মহাত্মাদের সান্নিধ্যে তিনি 

বাম করিয়াছেন, তাহার অন্থুসন্ধিৎস্থ ও তত্বান্বেধী মন তৃপ্ত হইয়াছে 

তাহাদের উপদেশ ও তত্ব ব্যাখ্যানে । 

এই সময়েই শঙ্করের জীবনে ঘটে বন্থবাঞ্ছিত গুরুর আবির্ভীব। 

দীক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে সদ্গুরু তাহাকে প্রদর্শন করেন শুদ্ধাভক্তির 
সাধন পথ। বিদায়কালে নির্দেশ দেন, “বৎস, আমি আশীর্ব্বাদ করি, 
শুদ্ধাভক্তির পথ অনুসরণ ক'রে তুমি ইষ্টলাত করো । তক্তির যে 

১ শঙ্করের চরিতকারদের মধ্যে উল্লেধযোগ্য__রাষচরণ ঠাকুর ও তৎপুত্র 
দৈত্যারি ঠাকুর, সভৃষণ দ্িজ, রামানন্দ ছ্বিজ, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি । 



৮৩ ভারতের সাধক 

শুভ সংস্কার ও শুভ বীজ তোমার ভেতর অস্কুরিত হয়ে রয়েছে, 

অচিরে তা সফল হয়ে উঠুক, চৈতন্যময় হয়ে উঠুক |” 
বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া, বৈষ্ণবীয় সন্ন্যাস নিতে শঙ্কর বড় ব্যাকুল 

হইয়াছেন। একথা নিবেদন করায় গুরুদেব কহিলেন, “বৎস, বিধি- 
নির্দিষ্ট বনু কাজ তোমায় সংসারে থেকে করতে হবে । সংসার 
জীবনে থেকে, সংসারকে ভগবৎ-সংসারে পরিণত করার কাঁজে তুমি 
আত্মনিয়োগ করো, এই আমি চাই। সর্বদা স্মরণ রাখবে, পরম 

কারুণিক বিষণ বা তার অবতার কৃষ্ণই হচ্ছেন মানবের উপাস্য, 

মানবের ইষ্ট। এই পরমপ্রভুর একাস্ত শরণ নিয়ে, সর্বত্র নামধন্মের 
প্রচার করো, নামষজ্ঞ উদ্যাপন করে। | নামী আর নাম অভেদ, এই 

পরম জ্ঞান ছভিয়ে দাও আসাম রাজোর সর্বত্র । ইষ্টদেব শরীক, আর 

তার জীবন ও বাণীর ভাস্বগ্রন্থ শ্রীভাগবত তোমার সহায় হবেন।” 

শঙ্কর যখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি এক নিষ্ঠাবান 

বৈষ্ণব ও উদীয়মান্ ধন্মনেতা । দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের তীর্থ পরিব্রাজন 
এবং সিদ্ধ সাধুসস্ত ও তাত্বিকদের সাহচধ্য এ কৃপা তাহাকে পরিণত 

করিয়াছে এক আত্মপ্রত্যয়শীল সাধকে । বৈষ্বীয় সাধনার দৃঢক্ুমি 

তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, জীবন সমক্ষে উন্মোচিত হইয়াছে শ্রীভগবানের 

অমুতলোকের সিংহদ্বার | 

দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া আদিষ্ট কর্মে ব্রতী হইতে শঙ্কর দেরা 

করেন নাই | সংসারী জীবনযাপন করিয়া সংসারকে নামধন্যে 

উজ্দীবিত করিতে হইবে, কৃষ্ণের সংসারে পরিণত করিতে হইবে । 
তাই দিতীয়বার তিনি দার পরিগ্রহ করিলেন। আলিপুখুরির বসবাস 
উঠাইয়া দিয়া, নিকটেই বরদোয়া গ্রামে স্থাপন করিলেন নৃতন ভবন ও 
প্রচার কেন্দ্র। শুরু করিলেন ব্যাপকভাবে নামদীক্ষা দান | নবদীক্ষিত 

শিষ্যদের সহায়তায় বরদোয়ণতে একটি সত্র বা মঠ নিম্মিত হইল এবং 
প্রবন্তিত হইল একটি নাম-ঘর । এই নামঘরে জাতিবর্ণ নিব্বশেষে 

গ্রাম সন্পিহিত সাধারণ মানুষেরা সমবেত হইত, নাম-কীর্তনে ও নাম- 

ধর্মের মাহাত্ম্য শ্রবণে দিনের পর দিন হইত নব প্রেরণায় উদ্ছদ্ধ। 



শকরদেব ৮১ 

আচার্য জীবনের এই প্রথম পর্য্যায় হইতেই শঙ্কর পরিচিত হইয়া 
উঠেন শঙ্করদেব নামে, তাহার প্রচারিত তক্তিধর্ম অভিহিত হয় 
“একশরণ ধর্ম নামে । 

তাহার নব প্রচারিত ধর্মের মূল কথ,_এক ও অদ্বিতীয় পরম 

পুরুষ হইতেছেন বিষণ বা তাহার অবতার শ্রীকৃষ্ণ । এই অদ্ধিতীয় 
পরম পুরুষের চরণেই নিতে হইবে একান্ত শরণ, উৎসর্গ করিতে 
হইবে মানবজীবন। শঙ্করের একশরণ ধন্মে অপর উপাস্ত ব! ইষ্টের 
স্থান নাই। নিজের শ্ুদ্ধাতক্তি ও শরণাগতিকে বিশুদ্ধ রাখার জন্, 

এককেন্দ্রিক রাখার জন্য একশরণীয়া ভক্তেরা কখনে। অপর ইষ্ট বিগ্রহ 
বা! দেবীর উপাসন। করিবে না, অপর দেবমন্দিরে যাতায়াত করাও 

চলিবে না। অন্যথায় ভক্তিসাধনা তাহাদের হইবে বিভ্রান্ত, পথচ্যুত। 
“একশরণ ধর্মে ভগবান্ ও তাহার ভক্তের মধ্যে কোন চাওয়া- 

পাওয়ার স্থান নাই, সুখ সুবিধা আদায়ের প্রশ্নও সেখানে অবাস্তর ৷ 

ভক্ত ত্যাগতিতিক্ষা বরণ করিবেন আর ভগবান্ তাহার জন্য পুরস্কার 
বিধান করিবেন, এমন কথাও সেখানে উঠে না। এই ধর্মের মুল 

লক্ষ্য-_তক্ত সাধক ধেধ্য ও নিষ্ঠা নিয়। দৃঢ়পদে, ধীরে ধীরে, অধ্যাত্ম- 
উজ্জীবনের পথ ধরিয়া! অগ্রমর হইবেন, নৃতনতর অধ্যাত্মচেতনায় 
উদ্বুদ্ধ হইবেন এবং নিজের দেহ মন প্রাণ সাপিয়। দিবেন পরম প্রভুর 
শ্রীচরণে২ |” 

নামকীর্তন ও প্রচারের তরঙ্গ উদ্বেল হইয়! উঠিয়াছে, বরদোয়ার 
সত্র ও নামঘরে ভক্ত নরনারীর ভীড়ের অস্ত নাই | চারিদিকে তখন 

শক্করদেবের নৃতন ভক্তিধণ্ম নিয়া চাঞ্চল্য পড়িয়। গিয়াছে । কিন্তু 
শক্ষরদেবের মনে উৎকণ্ঠার অবধি নাই। যে মহান্ এশ্বরীয় কর্ম 
তিনি উদ্যাপিত করিতেছেন, যে আন্দোলন শুরু হইয়াছে, তাহাকে 

দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন । নব উৎসাহ, উদ্দীপনা ও 
তাবালুতা কিছুদিন পরে স্বাভাবিকভাবেই স্তিমিত হইয়া আসিবে । 

১ শঙ্করদেব : বৈফব সেইণ্ট, অব. আঁলাম--বিরিঞ্চিকুষার বড়ুয়া 
২ শঙ্করদ্দেব ( চৈভন্ত টু বিবেকানন্দ ঃ অন্তর্ভূক্ত প্রবন্ধ) বানীকান্ত কাকতি 



৮৮২ ভারতের সাধক 

তাছাড়া, তাহার নৃতন ধর্মের বিরোধী শক্তিগুলিও কম সক্রিয় নয়। 

শঙ্কর জাতিবর্ণ নির্ববশেষে জনসাধারণকে তাহার ভক্তি আন্দোলনে 

টানিয়। আনিতেছেন, ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও পাগাদের প্রাধান্ত খর্বব 
করিতেছেন । ইহার ফলে অচিরে শুরু হইবে বিদ্বেষ ও সংঘাত । এ 

সম্পর্কে অবহিত না হইলে, উপযুক্ত ব্যবস্থা। অবলম্বন না করিলে 

বিপদ অনিবাধ্য । 

এজন্য দরকার তীহার এই নৃতন তক্তিধশ্মের একট। তাত্বিক 

ভিত্তি। এই ভিত্তির উপরই তাহার প্রচারিত উদার ও সর্বজনীন 

তক্তি আন্দোলন স্থায়ীভাবে গড়িয়া উঠিবে । এজন্য ভাগবত পুরাণের 
সাহায্য তাহাকে নিতে হইবে । ভাগবতের আলোকে, প্রভু শ্রীকৃষ্ণের 
জীবনলীলা ও অমৃতময় বাণীর নৃতন ব্যাখ্যার মধ্য দিয়! বিস্তারিত 
করিতে হইবে তাহার এই নবধন্ম । কৃষ্ণভক্তিকে তিনি ছড়াইয়। 

দিবেন সমাজের সর্বস্তবে, একশরণীয়া ভক্তিধন্মকে জনমানসে 

করিবেন সুপ্রতিষ্ঠিত । 
তাছাড়া, এই মহান্ কম্মব্রত উদ্যাপনের জন্য চাই একট! দৃঢ়মূল 

আভাত্তরীণ সংগঠন | স্থির করিলেন, দেশের প্রতিটি অঞ্চলে গঠিত 

হইবে একটি করিয়া সত্তর বা মঠ, এবং প্রতি শহরে জনপদে প্রতিষ্টিত 

হইবে নামঘর যেখানে ব্রাহ্মণ শৃদ্র ধনী নির্ধন, শুদ্ধাচারী সাধক ও 

পাপাচারী পাষণ্ীরা, সবাই মিলিতভাবে করিবে নামকীর্তন, প্রাণ 

ভরিয়। শ্রবণ করিবে পরম প্রতুর পুণ্যময় লীলাকথ! । 
প্রচার ও সংগঠনের কাজে শঙ্করদেবকে দিনের পর দিন বন্থতর 

বিপদ ও বাধ। বিস্বের সম্মুণীন হইতে হয়, কিন্তু সব কিছুই তিনি 
অতিক্রম করেন আপন আত্মিক শক্তির বলে । ধর্ম দেশ ও জাতির 

উজ্জীবন, নিপীড়িত মানবের কল্যাণ সাধন, হইয়া উঠে তাহার 

জীবনের এশী নিদিষ্ট ব্রত। 

আসামের এই সময়কার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে 
চলিয়াছে দ্বন্ছ সংঘর্ষ ও অবক্ষয়ের যুগ । সমগ্র আসাম বনুতর স্বাধীন 
খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত | দূর পূর্বাঞ্চল চুটিয়দের শাসনাধীন, দক্ষিণ-পুর্বে্ 
দহিয়াছে কচরীদের অধিকার। ইহাদের আশেপাশের জ্ঞান ক্ষুত্্র 
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ক্ুত্র ভূইয়াদের কর্তৃতাধীন। দূর পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ছিল কামতা 
রাজ্যের শাসন । সে-সময়ে উহ! কুচবিহার নামে পরিচিত । কোচ 

রাজার! সেখানকার শাসনদণ্ড ধারণ করিয়া আছেন, আর ব্রহ্মপুত্র 

উপত্যকার অবশিষ্ট অংশ রহিয়াছে অহোমরাজের অধিকারে । 

আসামের জনজীবন এইরূপ বনু প্রতিযোগী রাজশক্তির দ্বার। বন্ছু- 

বিচ্ছিন্ন। 
এসময়কার ধন্মীয় জীবনে, সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব- তান্ত্রিক 

ধর্মের । কিন্তু এই ধর্ম প্রধানতঃ সীমিত রহিয়াছে রাজা, রাজপুরুষ, 

পুরোহিত ও সমাজের উচ্চতর বর্ণের মধ্যে । লক্ষ লক্ষ দরিদ্র অশিক্ষিত 

জনগণ এই ধশ্মের নিগুঢতত্ব বুঝিতে অক্ষম। খগ্ুজাতীয় লোকের 
হিন্দুধর্মের কিছুই জানে না, বরং ভূত প্রেত ও বৃক্ষপূজায়ই তাহারা 
বেশী বিশ্বাসী । 

সমাজের উচ্চবর্ণের মধো তন্ত্রধ্ম ও তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপের 

প্রচলন রহিয়াছে বটে, কিন্তু এই তন্ত্রধন্ম এবং সাধনার মধ্যেও 

এসময়ে দেখা দিয়াছে নান। অনাচার । তন্ত্রের উচ্চতর নিগৃঢ় সাধন 
সম্পর্কে প্রকৃত মূল্যবোধ অনেকেরই নাই, বহু সাধক ও পুরোহিত 
ধর্মের নামে লিপ্ত আছেন পাপকন্ম, ভোগলিপ্না ও ব্যভিচারে। 

এই প্রসঙ্গে আসামের তন্ত্রগাঠ ও তন্ত্রসাধনার পটভূমিকাটি একটু 
পোখয়া নেওয়। দরকার । পৌরাণিক যুগে আসামের নাম ছিল কামরূপ 

রাজ্য, রাজধানী ছিল প্রাগজ্যোতিষপুরে _বর্তমানে যাহা! গৌহাটি 
নামে পরিচিত । প্রাচীনকাল হইতেই এখানে তন্ত্রধন্মের প্রচলন ছিল। 

রাজারা ও উচ্চবর্ণের সন্ত্রাস্ত ব্যক্তির ছিলেন তন্ত্রমতেরই ধারক 

বাহক। নীলাচল ব। কামগিরিতে স্থাপিত ছিল দেবী কামাখ্যার 

গীঠস্থান। এই শক্তিপীঠের তান্ত্রিক সাধনা ও আচার অনুষ্ঠানই 
উদ্ধদ্ধ করিত তৎকালীন রাজরাজড়া, অমাত্য ও আচাধ্যদের । মহা 

ভারত এবং অন্তান্ত কয়েকটি পুরাণশাস্ত্রে, বিশেষত কালিকা পুরাণে, 
কামরূপের তান্ত্রিকতার নান] কাহিনী পাওয়া যায়| 

১ এননাইক্লোপিডিয়া অব. এখিক্স্ আযাণ্ড রিজিজিয়ন (২-১৩৩। 
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প্রখ্যাত চীন! পরিব্রাজক হিউএনথ. সিয়াং সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে 

ভারতে আগমন করেন | তাহার বর্ণনা হইতে আমরা সমকালীন 

আসামের ধর্ম ও সংস্কৃতির কিছুটা তথ্য পাই | কুমার ভাস্করবর্ম্মণ 
তখন কামরূপের রাজা । রাজা ও উচ্চবর্ণের ব্যক্তির! তান্ত্রিক হিন্দু 

ধন্মের অনুগামী, আর দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ রহিয়া 

গিয়াছে ধর্মীয় গণ্ডীর বাহিরে । 
্রয়োদশ শতকের শেষ ভাগে আসামের ইতিহাসে দেখা দেয় 

দুরপ্রসারী পরিবর্তনের স্থচনা। ১২৮২ খৃষ্টাব্দে রণকুশল অহোমরা 

বিজয়ী রূপে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রবেশ করে ; কামরূপের প্রাচীন 
এঁতিহ্োর ধারায় ছেদ পড়িয়৷ যায় । 

অহোমদের নাম হইতেই হয় আসাম নামের উৎপত্তি | ইহার! 

জাতিতে শান্, উত্তর বশ্ম! হইতে পাতকই গিরিপথ দিয়া ইচ্াারা 
অগ্রসর হয় এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ছড়াইয়া৷ পড়ে । শান্ জাতি 
সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত তরাযা গ্য লাকুপ.রি বলেন, এই জাতি 
মঙ্গোল, নেশ্রিটে। ও চীনেদের এক সংমিশ্রণ যুদ্ধকুশল, ঘৃটচেতা ও 

পরিশ্রমী বলিয়া তাহাদের খ্যাতি ছিল। কিন্তু সুজলা সুফল! 

উপত্যকায় বাস করার পর কয়েক শতকের মধ্যে ইহারা শক্তিহীন 

ও আরামপ্রিয় হইয়া! উঠে। অহোম রাজার এবং সাধারণ অঙ্োমর! 

প্রাচীন কামরূপীয় জাতিগুলির সহিত বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ হয় 

এবং কালক্রমে তাহাদের জাতি পার্থক্য অনেকাংশে লোপ পায় । 

অহোম রাজার! খুব ইতিহাস-সচেতন, তাহাদের সময়কার লেখা 
বুরুন্জী-তে রাজশক্তির উত্থান ও পতনের ক্রমিক ইতিহাস বণিত 
রহিয়াছে । অহ্োম রাজাদের প্রায় সবাই তান্ত্রিক বিগ্রহ দেবী 
কামাখ্যার উৎসাহী ভক্ত ছিলেন । আসামের তান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রসার 
ও প্রচারে ইহাদের অবদান যথেষ্ট । 

যোড়শ শতকে, বৈষব আচাধ্য শঙ্করদেবের অভুদয় কালে 
পশ্চিম আসামে রাজত্ব করিতেছিলেন কোচ রাজ! নরনারায়ণ 

(১৫২৮-১৫৮৭), আর পূর্বাঞ্চলে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ছিল অহোম 
রাজ! চুহুমুঙ-এর (হিন্দু নাম-_ব্ব্গনারায়ণ ) অধিকারে । 
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নরনারায়ণ ছিলেন কোচ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ | তাহার ভ্রাতা 
ও সেনাপতি চিল রায়ের অসামান্য শৌর্ধ্য ও দক্ষতায় রাজ্যের 
প্রতিপত্তি ও এঁশ্বর্ধ বুদ্ধি পায়, আর নরনারায়ণ নিজেকে নিয়োজিত 

রাখেন অস্ত্রধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজে। মুসলমান আক্রমণ- 

কারীর! কামাখ্য। মন্দির বিধ্বস্ত করিলে রাজ। নরনারায়ণ এটি নৃতন 
করিয়৷ নিশ্নাণ করেন এবং সাড়ম্বরে এই ইষ্টদেবী বিগ্রহের করেন 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা। 

আসামের তান্ত্রিকদের আচার আচরণে এসময়ে নান! হুর্নীতি ও 
অনাচার প্রবেশ করে, শক্তি সাধনা ও শক্তি আরাধনার মধ্যে দেখা 

দেয় পাপের পঙ্কিলতা। সমকালীন এই অবক্ষয়ের চিত্রটি এতিহাসিক 

গেইট-এর লেখায় পরিস্ফুট £ “এই তান্ত্রিক ধর্মের অন্যতম প্রথা ছিল 

জীবহত্যার রক্তাক্ত বিভীষিকা ; ইহাতে মানুষ-বলিও বাদ দেওয়। 

হইত না। কালিকা পুরাণে বলা হইয়াছে, সেই মানুষকেই বলিরূপে 
উৎসর্গ করা যায়, যার দেহে কোন খুঁত নাই । এ ছাড়া এ বলিযোগ্য 

মানুষটিকে কিভাবে কাঠগড়ায় রাখিয়া! শিরশ্ছেদ কর হইবে, কিতাবে 

রুধির রাখিতে হইবে, এসব অনেক কিছু খুঁটিনাটি তথা « এ পুরাণে 
বণিত হইয়াছে । 

“কামাখ্যা দেবীর নূতন মন্দিরের যেদিন উদ্বোধন করা হয়, 

সেই উৎসব দিনের বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল মানুষ বলিদান। এ উৎসবে 
অন্যন একশত চল্লিশটি মানুষের মস্তক খড়গাঘাতে ছেদন করা হয় 
এবং এই রক্তাপ্ুত মস্তকগুলি তাত্রপত্রে সঞ্চিত করিয়া অর্ধ্য দেওয়া 

হয় দেবীর চরণে | হাফৎ ইকৃলিম-এর বর্ণনা অনুসারে, এই সময়ে 
কামরূপে এক শ্রেণীর মানুষ ছিল যাহার! স্বেচ্ছায় দেবীর বলিরপে 

নিজেদের নিবেদন করিত- ইহার! অভিহিত হইত “ভোগী” নামে । 
যেদিন তাহার। ঘোষণ! করিত, দেবী তাহাদের আহ্বান জানাইয়াছেন 

এবং বলিরূপে উৎসর্গাত হইবার জন্য তাহার প্রস্তুত, সেই দিন 

হইতে তাহাদের স্বেচ্ছাচারে কোন বাধা দেওয়া হইত না। সে 
অঞ্চলের যে কোন রূপসী নারীর দেহ তাহার। নিধ্বিবাদে সম্ভোগ 

করিতে পারিত। তারপর বাৎসরিক উৎসবের দিনে কাঠগড়ায় 
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ফেলিয়া করা হইত তাহাদের মুগ্ুচ্ছেদ এই সময়কার একদল 
তান্ত্রকের কাছে নানারপ ভোজবাজী ও মন্ত্রতন্ত্রের গুরুত্ব ছিল 

অত্যধিক। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এমন কথাও আছে যে, কোন 
কোন ভবিষ্যতবক্তা ও তান্ত্রিক অতিচারকারী পূর্ণ গর্ভবতী নারীর দেহ 
ছেদন করিয়! জর বাহির করিতেন এবং রহস্যজনক ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান 
করিত। এইসব তান্ত্রিকের! চক্রে বসিয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে আরো 

যেসব জঘন্য কুক্রিয়! করিত তাহ! প্রকাশযোগ্য নয় ।১ 

অধঃপতিত ও তাম্ত্রিকদের মণ্ডলীগুলি পর পর বনু অসমীয়! 

রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত হয় । এ কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় 
যে এই সব রাজবংশ সে সময়ে হৃতগৌরব ও পতনশীল, এবং এই 

রাজবংশগুলি উদ্ভূত হইয়াছিল অদ্ধসভ্য পাব্বত্য সমাজ হইতে । 
ইহাদের জঙ্টাচারী তান্ত্রকের! সমকালীন আসামের জনজীবনে স্থষ্টি 
করিয়াছিল রহস্যময় বিভীষিক। ও নৈরাশ্টের ।২ 

শঙ্করদেবের প্রচারিত উদার ।বিষ্বধন্ম এবং সুস্থ নীতিধন্মভিত্তিক 

সামাজিক জীবন গঠনের আহ্বান এসময়ে আগত হয় দেবতার 

আশীর্বাদ রূপে । নিপীড়িত, নৈরাশ্যে নিমজ্জিত, মানুষের সম্মুখে 

একশরণ ধন্ম উচ্চারণ করে নবজাগরণের মহা মন্ত্র । 
ভাগবত পুরাণকে একশরণ ধন্মের ভিস্ভিরূপে স্থাপন করিতে 

হইবে, জনমানসে ব্যাপকভাবে ইহার তত্ব বিস্তারিত করিতে হইবে, 

এন্স্য চাই ভাগবত পুরাণের একটি সহজবোধ্য ও সুললিত অসমীয়া 
অন্থবাদ। শঙ্করদেব নিজে প্রতিভাধর সাহিত্যিক, সংস্কৃত সাহিত্যে 

তাহার প্রগাঢ় জ্ঞান আছে, তাগবত ও অন্যান্য ভক্তিধশ্মের আকর 

এবং প্রকরণ গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ড ইতিপূর্বে তিনি পাঠ করিয়াছেন । 

তাই তাহার পক্ষে একটি অসমীয়া ভাগবত রচন। করা খুব কঠিন 
কাজ নয়। 

কিন্তু পুর্ণাঙ্গ ভাগবত পুরাণ কোথায় পাওয়া যাইবে? পাঁচশত 

১ হছিস্টরী অব আসাম £ স্যার এডৎয়ার্ড গেইট । 

» উ.আর ই: আদাম-_-আ্যগারশন | 
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বৎসর পূর্বে, বিশেষত তঅন্ত্রধৃত মাসাম রাজ্যে, ভাগবত পুরাণের 
সবগুলি খণ্ড সংগ্রহ করা বড় সহজ ছিল না। শঙ্করদেব বড় হুশ্চি্তায় 

পড়িলেন। এ সময়ে হঠাৎ একদিন দৈব কৃপায় তাহার সকল কিছু 

সমহ্যার চমৎকার সমাধান হহয়। গেল । 

বরদোয়ার সাত্রে মেদিন ভক্ত পরিবৃত হইয়া শঙ্করদেব বসিয়। 

আছেন | এমন সময়ে এক মৈথিলী ব্রাহ্মণ সেখানে আসিয়। উপস্থিত । 

পুরীধাম হইচ্ে দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল পথ শ্রতিক্রম কারয়৷ শঙ্করদেবের 
খোপ্জেই তিনি আ'সয়াছেন। 

ব্রাহ্মণ যুঞ্তকবে সবিনয়ে কহিলেন, “আমার নাম জগদীশ মিশ্র, 

নিবাস মিথিলার ত্রিন্থতে । মাপনার দর্শনের জন্তই আমি এতট! 

দুরের পথ এসেছি 1” 

শঙ্করদেব সাদরে তাহাকে অন্রার্থনা জানান । মধুর কণ্ঠে কহেন, 
“আপনার আগমনে আমরা সবাই পরম আনন্দিত । 'মাপনি আমাদের 

মাননীয় অতিথি । কিন্ত কি কারণে এত কষ্ট ক'রে এখানে এসেছেন, 

দয়! ক'রে তা প্রকাশ ককন।” 

“তবে শুনুন । অজ্জরে "মামার সঙ্কল্প ছিল, মহাধাম নীলাচলে গিয়ে, 

প্রভূ জগন্নাথদেবেব সম্মুখে বম গোটা ভাগবত আমি পাঠ ক'রে 
শোনাবো । সে পবিত্র কাজ শুকও করেছিলাম । কিন্তু হঠাৎ একদিন 

প্রভুর কাছ থেকে পেলাম প্রত্যাদেশ_-“ওহে মিশ্র. তোমার প্রতি 
আমি প্রসন্ন হয়েছি । কিন্তু আরো বেশী প্রসন্ন হবে! একটি কাজ 

করলে । অচিরে তুম আনামের বরদোয়াতে যাও, সেখানে আমার 

পরম ভক্ত শঙ্করদেবের সম্মুখে বসে পূর্ণাঙ্গ ভাগবত পুরাণ পাঠ 
করো ৷ এই 'আদেশ পাবার পর আর আমি দেপী করি নি। গ্রন্থের 

পেটিকাটি সঙ্গে নিয়ে এখানে চলে এসেছি 1” 

এক অদ্ভুত কৃপালীলা প্রভ্ শ্রীকষের ! অন্তধ্যামী শঙ্করদেবের 
অন্তরের কথ। শুনিয়াছেন এবং তাহার ইচ্ছা! পূরণের ব্যবস্থা করিতেও 
বিলম্ব করেন নাই। 

অশ্রু ছলছল চক্ষে শঙ্করদেব ভক্ত মিশ্রজীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ 

করিলেন। পরদিন হইতে শুরু হুইল প্রভৃর আদিষ্ট ভাগবত পাঠ । 
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কধিত আছে, ভাগবতের সবগুলি খণ্ড পাঠ করার পর জগদীশ 

মিশ্র বংসর খানেকের বেশী জীবিত থাকেন নাই । মনে হয় যেন 

প্রধানত জগন্নাথদেবের এই আদেশ পালন করাই ছিল এই পরম 

ভক্তের জীবনের প্রধান ও পবিত্রতম কাজ । সে কাজ সমাপ্ত হইবার 
অল্পকাল পরেই মরলীলায় ছেদ পড়িয়া গেল ।১ 

সাধক শঙ্করদেব এবার দৈবী প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ| তাগবত পুরাণের 
সবগুলি খণ্ড এবার দ্ণিনি ভান্তসহ পুঙ্াানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিলেন। 
তারপর শুক করিলেন অসমীয়া ভাষায় এবং স্বললিত কাব্যছন্দে 
তাহাব যহান্ গ্রন্থের রচনা । তাহার এই অসমীয়া ভাগবত একদিকে 

যেমন লক্ষ লক্ষ অসমীয়! ভক্তের প্রাণে কৃষ্জরস সিঞ্চন করিয়াছে, 

তাহাদের জীবনে ভক্কিধর্মের নবদিগন্ত উন্মোচিত করিয়াছে, তেমনি 

ইহা গণ্য হইয়াছে অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম উৎসরূপে । বাজ্যের 

ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষায় ইহার অবদান হইয়াছে স্ুদূরপ্রসারা | 
অসমীয়া বৈষ্ণব শঙ্করদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিকট প্রতিবেশী, 

তাহার বৈষ্ণবধন্ম গৌড়ীয় বৈষণবদের প্রায় সমকালীনও বটে । উত্তর- 
জীবনে শঙ্করদেব একবার তাহার বহু ভক্তশিষ্যসহ তীর্থ দর্শনের 

কালে প্রভু চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎও করেন । কিন্তু শঙ্করদেবের 

প্রচারিত বৈষ্ণবধশ্ম গৌড়ীয় মতবাদ দ্বার তেমন বেশী প্রভাবিত 

হয় নাই। 

নিজের ধন্মমত প্রচারে এবং অসমীয়! ভাগবত রচনায় শঙ্করদেব 

নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছেন। শুদ্ধাভক্কি ও একান্ত শরণাগতির 

উপরই তিনি জোর দিয়াছেন বেশী 3 দাস্য-তক্তিভাবের দিকেই তাহার 

প্রধান প্রবণতা । গৌড়ীয় বৈষুবদের মত তিনি মাধুর্যযরসেব তত্বের 
দিকে ঝু'ঁকেন নাই । 

ভাগবতের রাসপধ্ধ্যায়ে বণিত আছে- রসিকশেখর কৃষ্ণ কেলি 

করিতে করিতে হঠাৎ কোন এক গোগীকে নিয়া অস্তর্ধান হন। 

গৌড়ীয় বৈষঝবের। এই গোপীকে চিহিত করিয়াছেন রাধ! বলিয়া । 

শঙ্করদ্েব : বিরিঞিকুমার বড়ুয়! 
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শহ্করদেব কিন্তু ইহাকে রাধা বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। কৃষের 
আরাধিক। কোন গোপীর কথাই তিনি বলিয়াছেন। 

কুষ্ণকে গোগীর। বনাঞ্চলে খুঁজিয়৷ বেড়াইতেছেন। সেস্থলে কিন্তু 

তাহাদের মুখ দিয়া শঙ্করদেব মধুর রসের কথ। বাহির করেন নাই, 
বরং চমতকার রূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন শুদ্ধাভক্কি ও দাস্ত তাৰ | 
গোপীর। বলিতেছেন £ 

আকে পাইলে পাতকিয়ো সংসার নিস্তার 

শুদ্ধ হএ4. বুলি ব্রহ্ম! হরে শিরে ধরে ॥ 
আইস ঘসে এহি ধূলি আমিয়ো। মাথাত। 
হুয়। শুদ্ধ মাধবক দেখিবে। সাক্ষাত । 

জগত হূর্লভ কৃষ্ণ পদরেণু মাখি । 

হেনোবা পবিশ্র হয়৷ কৃষ্চমুখ দেখি ॥ 

_এসো আমর। কৃষ্ণের সেই পদধূলি মাথায় মাঝি, যার মহিমায় 
সংসারের পাতকীর1 সংসার থেকে পায় নিস্তার, যা মাথায় দিয়ে 

শুদ্ধ হন ব্রহ্া আর হর, এ ধুলি মাথায় নিলে 'মামর! হবো পরিশুদ্ধ, 
সাক্ষাৎ মাধবের পাবে দশন | 

দেখা যাইতেছে, শঙ্করদেবের তুলিকায় গোপীর। চিহ্নিত হইয়াছেন 
দাস্যভক্তির সংবাহিক রূপে, মধুর রসের গ্োোতনা তাহাদের মধ্যে 
নাই । 

"গীড়ীয় বৈষ্ুবদের সঙ্গে শহ্করদেব-প্রচাবিত ভক্তিবাদের আরে 

পার্থক্য আছে। গোঁড়ীয়েরা জপ ও কাঁর্তন করেন "হরে কৃষ্ণ 
ইত্যাদি ষোল নাম। আর সেস্থলে অসমীয়া বৈষবেরা স্মরণ ও মনন 

করেন চারি নাম। 

“সবচেয়ে গুরুতর পাথক্য দেখ! যায় ভগবানের রূপ বিষয়ে। 

বাংলার বৈষ্ণবধন্মে রূপের ও রসের উপাসনা । ইহাতে নিরাকার 

ব্রহ্ষের স্থান নাই । কিন্তু শঙ্করদেব তাহার তাগবতের দশম স্কন্ধের 

প্রথমে বন্দনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন__ 

প্রণত তারণ নারায়ণ নিরাকার 

কৃষ্ণের চরণে কৌটি কৌটি নমস্কার । 



কি ভারতের সাধক 

রাসলীল। শ্রবণের ফল বলিতে যাইয়া তিনি বলিতেছেন যে, 

কৃষ্ণ কথাম্বত কর্ণ ভরিয়া পান করিলে পাপ দূর হইবে ও মোক্ষলাভ 

হইবে 
“মোক্ষজেবে পাইবা পাপ করিয়। নির্যাল 

কৃষ্ণকথামৃত কর কর্ণভরি পান১ ৮» 

বলা বাহুলা গৌড়ীয় বৈষ্বেরা এই মতবাদ সদাই অতিশয 
সতর্কভাবে পরিহার করিয়া চলেন । 

শুদ্ধাভক্তির ব্যাখ্যাতা শহ্করদেবের অসমীয়া! ভাগবতের স্থানে 

স্থানে কিন্তু গোপীদের প্রেম-মধুর ভাবটিও অদ্ধি মনোরম ভাষায় 
এবং ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাবা-স্বষম। ও প্রেমরসের অপুর্বৰ 

সমাহার ঘটিয়াছে সেখানে । শঙ্করদেবের ভাষায় বিরহিণী গোপীদের 

সঙ্গীত অতি মনোরম £ 

পরম মোহন বংশী যাও চুম্বি “£তালৈ নাদ 

বঢ়াবয় সম্যকে স্থুরতি ' 

মহা৷ মহ! সার্ববভৌম রাজাবে। সুখক লাগি 

যাক দেখি না যাই আউর মতি ॥ 

লোকর সমস্ত (শাক হ:খ-ভয় বিনাশয় 

দরশন মাত্র কতে যাক । 

জগতের মনোনিত হেনয় অধরামৃত 

দিয়া আশি জীয়ায়ো আমাক ॥ 

( ভাগবত--১১৯-২৮ ) 

শঙ্করদেব ভক্তির কথা, সাধনার কথা বলিয়াছেন কিন্তু তিনি 

কোন দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন নাই। ভক্তিধশ্মের যে নিজন্ব 

ব্যাখ্যা তিনি তাহার ধর্ম-সাহিত্য ও উপদেশের মধ্য দিয়! প্রচার 

করিয়া গিয়াছেন তাহার বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করার উপায় নাট । 

১ অপমীয়! ভগবত ও শঙ্করদেব, উজ্জীবন, বৈশাখ, ১৩৭৩ )-- 

ডঃ বিমানবিহারী মন্ুমদার | 



শঙ্করদেব ৯১ 

“জীব ঈশ্বরাংশ বলিয়া জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অতেদ--ইহা 

তিনি স্বীকার করিতেন । কেননা, ঈশ্বর স্যন্টিকর্তা এবং তিনিই 

একাধারে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ টভয়ই 1 তা স্বরপতঃ জীব ও 

ঈশ্বর অতেদ; কিন্তু জাবাংশে মায়া বর্তমান 'এবং ঈশ্বর মায়াতীত। 
এই নিমিত্ত ভেদজ্ঞানও বর্তমান। এবিষয়ে তিনি ভেদ ও অতেদ 

উভয়ই স্বীকার করিতেন বলিয়৷। শ্রীশঙ্কবদেবের মতকে “ভেদাভেদ?- 

বাদও বল যায়। ঈশ্বর বা পরব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রীশঙ্করদেবের আদর্শ 

স্পষ্টতর গীতোক্ত “পুকযোত্তম” । ক্ষর ও 'অক্ষর উপাধিদ্ধয় হইতে 

স্বতন্ত্র নিতা-শুদ্ধ-মুক্ত পুরুষোত্তমই অন্ত নামবপী ভগবান্! নাম- 

ধশ্মের ইহাই এক বিশেষহ১।" 

১৫১৬ খুষ্টাব্দে শঙ্করদেব বরদোয়ার লাস্ত্াভট! তাগ করিতে 

বাধ্য হন। প্রতিবেশী কচরী-রাজ ও তাহার তুদ্ধধ প্রজার বার বার 

এ অঞ্চলে হামল1 করিতে থাকে । এই উপদ্রব ও অশান্তি এড়ানোর 

জন্য শঙ্করদেব প্রথমে গংমৌ নামক স্থানে তাহার আবাস স্থানাস্তরিত 

করেন। তারপর স্থায়ীভাবে প্রায় চৌদ্দ বৎসর বসবাস কবিতে 

থাকেন ধুয়াহাটাতে। ব্রহ্মপুত্র উপতাকার মজুলি দ্বীপের এই স্থানটি 
যেমনি শান্তিপূর্ণ ও মনোবম, ছেমেলি শস্ত-শ্যামল । এই স্থানে 

বসিয়া আপন উদার তক্তিধম্ম তিনি জাতিবর্ণ নিবিবশেষে সন্গল 

সাধারণ মানুষের মধো প্রচার করিতে থাকেন । 

ভাগবত পুরাণ শঙ্করদেবের প্রচারিত বৈষ্বধম্মের আকরবপ্রন্থ ! 
এই গ্রন্থ সম্থান্ধে অসীম শ্রদ্ধাভরে তিনি বাঁলযাছেন 

পুরাণ সূর্য্য মহা ভাগবত 

বেদান্তরো। ইতো৷ পরমতত্ব্' 

এই পরমতত্বকে অধিগত করিতে হইবে শরণাগতি ও শ্রদ্ধা 

তক্তির সহায়ে। বৈষ্ব সাধকজনের কাছে শঙ্করদেব পরম প্রাপ্তির 

সহায়ক এই শ্রদ্ধাভক্তির গুণ-কীর্তন করিতে গিয়া বলিয়াছেন ৮ 

১ শ্রীশঙ্করদেব ও নামধর্মশ ) উদ্বোধন, অগ্রহায়«, ১৩৬৫; সত শর্া রায় । 



৯২ ভারতের লাধক 

প্রভু মাধবের নাম নিয়ে যে তজন করে 

ডুবে থাকে শ্মরণ মনন ধ্যানে, 

একবারে মিটে যায় তার তিনটি মুখ্য প্রয়োজন । 

প্রথমে উপজে তার প্রেমলক্ষণাভক্তি, 

দেহাত্মক বুদ্ধি হয়ে যায় বিলুপ্ত, 

হৃদয়ে তার শ্ষরিত হ'য়ে ওঠে 
প্রেমাম্পদ কৃষ্ণের মাধুর্য্য-মৃত্তি। 
ত্রয়ী পরম সম্পদ লাভ হয় তার জীৰনে, 
ক্ষুধার্ত অভাগার কাছে 

এক-এক মুষ্টি অন্ন, হয়ে উঠে পরমান্ন। 

প্রতি গ্রাসে আনে জীবন রস আর পুষ্টি 
হে রাজন্, প্রেম-ভক্তির পেলে শুধু একটি কণা, 
জীবনের পরম ক্ষুধার হয় চিরনিবৃত্তি | 

(নিমি নব সিদ্ধ সম্থাদ ) 

শহ্করদেবের অসমীয়। ভাগবত পুরাণ অতি শীঘ্র জনপ্রিয় হইয়া 
উঠে। কাহিনীর বিন্যাস, তত্বের ব্যাখ্যান, কৰিত্ব ও পদ-মাধুধ্যের 
লালিত্যে ইহা জাতিবর্ণ নিবিবশেষে সকল মানুষের মনপ্রাণ কাড়িয়৷ 

নেয়। বহু প্রতিভাধর অসমীয়! পণ্ডিত ও ছাত্র ভাগবত পুরাণে 

ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন । 

শহ্করের জীবনীকার ভূষণ দ্বিজ এ সম্পর্কে একটি সমকালীন 
ঘটনার উল্লেখ করিয়াছন। কণ্ঠভূষণ নামে এক অসমীয়া ব্রাহ্মণ 
শান্ত্র অধ্যয়নের জন্য কিছুদিনের জন্য বারাণসীতে গিয়াছেন। আশ্রয় 

নিয়াছেন তিনি ব্রন্মানন্দ নামক এক বিখ্যাত বেদান্তীর চতুষ্পাঠীতে। 
একদিন শান্ত্রওত্বের আলোচন। প্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দজী শ্রীমদ্ভাগবতের 

কয়েকটি শ্লোকের উদাহরণ টানিয়। আনিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করিলেন, 

ছাত্রদের অনেকেই ভাগবতের এই গ্লোকটির মন্মার্থ বুঝিতে 
পারিতেছে না, চুপ করিয়া তাহারা বসিয়া আছে। এমন সময়ে 

অসমীয়া ব্রাহ্মণ, কণভৃষণ, উঠিয়া ফাড়ান, গ্লোক কয়টির প্রাঞ্জল 
ব্যাখ্যা তিনি প্রদান করেন। 



শঙ্করদেব ৯৩ 

ব্রহ্মানন্দজী প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, “বৎস, ভাগবত ক্লোকের যে 
ব্যাখ্যা তুমি করেছে! তা প্রশংসনীয় । বলতো, কোথায় তুমি 

এসব শিখলে ?” 

কণঠভূষণ সবিনয়ে উত্তর দিলেন, “প্রভূ বৈষ্ণব আচার্ধ্য শঙ্করদেবের 
রচিত অসমীয়া তাগবত আমরা পাঠ করতে অভ্যপ্ত। তাই এই 
শ্লোক কয়টির তত্ব আমার অজানা নয় 1” 

ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ শাস্ত্র হইতে তত্ব আখ্যান ও উপকথা 
নিয়া শঙ্করদেব অসমীয়! তক্তদের জন্য ছোট বড় বনহুতর কাবা রচন! 

করিয়। গিয়াছেন। আসামের তক্ত বৈষ্বদের কাছ এগুলি পরম 

সম্পদরূপে গণ্য । 

শঙ্করদেবের কীর্তন তাহার ভক্তি-সিদ্ধির স্বাক্ষর যেমন বহন করে, 

তেমনি পরিচয় দেয় অসামান্য কাব্য প্রতিতার | এই স্থললিত কীর্তবনে 

প্রেমতক্কতি লীলার নান! অনুভূতি _মিলন বিরহ, আনন্দ ছুঃখ, রোষ 
ও ক্ষম৷ প্রভৃতির অপরূপ মিশ্রণ ঘটিয়াছে। শুধু তাকাই নয়, 
শঙ্করদেবের কীর্তন সকল বয়সের শ্রোতাদেরই আনন্দ দেয়, উদ্ধ,দ্ধ 
করে। শিশুরা কীর্তনে বণিত রসাল কাহিনী ও উপকথায় আকুষ্ট 

হয়, যুবজনের! মুগ্ধ হয় কবিত্বের মধুর রসে, আর প্রবীণের তৃপ্তি 
লাভ করেন অস্তনিহিত তত্বের ব্যাখ্যানে। 

একটি মনোরম কাব্যকাহিনীর বর্ণনায় বৈষয়িক সম্পদের তুচ্ছত! 

ও আনন্দের প্রকৃত তত্ব সম্পর্কে শঙ্করদেব বলিতেছেন-_ 

তিন লোকে রয়েছে কত ধন সম্পদ, 

রয়েছে দিব্য রূপলাবণ্যবতী কত নারী-_- 

রাজ অট্টালিকা আর রাজকোষের রত্ব, 
কিন্ত এত কিছু প্রাপ্তির পরেও কি 

নিবৃত্ত হয় শুধু একটি মানুষের ক্ষুধা ? 
গয় আর পূৃথুর মত রাজার ধনতৃষ। 
হয় কি কখনো বিদুরিত ? 
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সপ্তদ্ধীপ পদানত করেছেন অবলীলায়, 

কিন্ত বাসন! জয়ে তার! হয়েছেন ব্যর্থ । 

ইক্দ্িয়কে যে করে বশীভূত 
হৃদয়ে যার নেই তৃষ্ণা আর আত্তি, 

দিব্য আনন্দের সেই যে শুধু অধিকারী । 
লোভ আর আসক্তি যদি না হয় সংযত 

তিন ভুবনের সম্পদেও আসবেনা তো সন্তষ্টি। 
( বালী ছলন- শঙ্করদেব ) 

অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ শঙ্করদেবের বরগ্লীত ব৷ 
ভজন-সঙ্গীত। এই বরগীতগুলিতে ছড়ানো রহিয়াছে আত্মিক অনুভূতি, 

পরমার্থ তত্ব ও ভক্তহৃদয়ের আতি। 

প্রথম জীবনের একটি বরগীত-এ শঙ্করদেবের শরণাগতির মর্শস্পর্শা 
চিত্র আমর! পাই। এই তজনগীতটি তিনি রচনা করেন হিমালয়ের 

বদরিকাশ্রমে বসিয়া । তিনি গাহিয়াছেন__ 

মন মোর আশ্রয় নাও শ্রীরাম-চরণে, 

দেখছে। না কি- অস্ত আসছে এগিয়ে ? 

'আয়ু মোর দিন দিন হচ্ছে ক্ষীণ 

ীবনদীপ অচিরে হবে নির্বাণ, 

কাল-ভুজঙ্গ এগিয়ে আসে এ প্রতিদিন, 

_ মৃত্যু নিয়ে আসে সব্ধব বিনষ্টি। 
এই তন্গুর দেহের পতন যে সুনিশ্চিত, 

তাই মন মোর ভেদ করে মায়াজাল, 

শরণ নাও গ্রীরাম-চরণে । 

হে হুর্ভাগ। মন, তুমি যে অন্ধ, 

বিষয়-ধাধায় মরছে তুমি ঘুরে ঘুরে । 

জেগে ওঠো তামসিক স্থুপ্তি থেকে, 
জেগে ওঠো, তজ এবার শ্রীগোবিন্দ । 

হে মন, শঙ্কর বলছে দৃঢন্বরে, 

রাম চরণ বিন নাই কো! তোমার গতি । 
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আর একটি বরগীত-এ পরমপ্রতুর কাছে তক্ত শঙ্করদেব 
জানাইতেছেন তাহার হৃদয়ের আকুতি, মাগিতেছেন পরমাশ্রয় £ 

হে প্রভু নারায়ণ, 

চরণে তোমার এই প্রার্থনা আজ মোর, 

বিষয়-বিলাস-পাশ থেকে দাও মুক্তি | 

নাসিক! মোর স্ুগন্ধের জন্য লুব্ধ, 

শ্রবণ মাগে স্বমধুর নারীকণ, 
নয়নদ্য় হায়ছে অধীর 

দেহের রপ আর স্পশস্ুখের লাগি, 

তবে কি ক'রে করবো তোমার ভজন ? 

কাম, ক্রোধ, মোহ, অভিমান--_ 

এই সব মহাশক্র করেছে আমায় বেষ্টন। 

শঙ্কর কহে আকুল স্বরে, 

হে প্রভূ, হে আমার গোপাল, 

তোমার এই দীন দাসকে 

কে বাঁচাবে এই শকত্রদলের হাত থেকে? 

অংকিয় নাট এবং ভাওনা! আসামের ধন্ম সংস্কতিময় জীবনে 

শঙ্করদেবের আর ছুইটি বড় অবদান । সঙ্গীতময় নাট্য অভিনয়, 

ধন্মীয় কাহিনীর রূপায়ণ ও সঙ্গীতের ব্যঞ্জনায় এই অভিনয় জনচিত্ত 

জয় করিয়াছে এবং শত শত নৎসর যাবৎ সাধারণ মানুষের জীবনে 

প্রবাহিত করিয়াছে ভক্তিরসের প্রঅবণ। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত ও 

অশিক্ষিত সকল মহলে, দূর-দূরার্ছের জনপদে ও শহরে, এই অংকিয় 

নাট আর ভাওনা কৃষ্ণতক্তি, কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণকাহিনীর অমৃত স্পর্শ 

বুলাইয়! দিয়াছে, শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধন্মকে করিয়াছে সব্বজন- 

বোধ্য, সর্বজনপ্তিয় | 

শঙ্করদেবের প্রধান ভক্ত মাধবদেবের ভাষায় বলিতে গেলে 

বলিতে হয়, “ইতিপূর্বেব প্রেমের তটিনী প্রবাহিত হতে! শুধু ব্বর্গের 
সীমানার তেতর দিয়ে, প্রভু শঙ্করদেব আপন শক্তিবলে ভেঙে দিলেন 
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সেই তটিনীর তটভ্ভূমি, তাইতো! তার অমিয়-ধার৷ আজ মর্তের দিকে 
দিকে হচ্ছে বিস্তারিত ।” 

ধূয়াহাটাতে শঙ্করদের তখন অবস্থান করিতেছেন। এই সময়ে 

শাক্ত পণ্ডিত মাধবদেবের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে, অসমীয়। বৈষ্ঞব 
আন্দোলনের ইতিহাসে উভয়ের এই সাক্ষাৎ স্মরণীয় হইয়া সাছে। 

লখিমপুর জেলার লেতেপুথুরি গ্রামে মাধবদেবেব বাস। তরুণ 

বয়সেই শাক্ত শাস্ত্রে তিনি স্থুপপ্ডিত হইয়া উঠেন, তান্ত্রিক আচার্ধ্যদের 

আশ্রয়ে থাকিয়া ক্রিয়া গন্ুষ্ঠানেও 'র্জন করেন দক্ষতা । 
মাধবদেবের জননী একসময়ে খুব মাবাত্মক বোগে "আক্রান্ত হন, 

চিকিৎসা নানা রূপই কর। হয়, কিন্ত রোগিনীর অবস্থার কোন উন্নতি 

দেখা ষায় না। মাধবদেব অনন্যোপায় হইয়া ইষ্টদেবীর শরণাপন্ন 
হন। মানৎ করেন, জননী সুস্থ হইয়া উঠিলে, দেবী-বিগ্রতের 

প্রীত্যর্থে একটি ছাগশিশু বলিরূপে প্রদান করিবেন। 
জননী কিছুদিনের মধো আরোগ্য লাভ করিলেন । এবার 

প্রতিশ্রুত বলিদান সম্পন্ন করিতে হইবে । মাধবদেবের ভগ্মিপতির নাম 

গয়াপানি, তিনি শঙ্করদেবের একজন বিশিষ্ট শিষ্য । পারিবারিক 

অনেক কিছু ব্যাপারে মাধবদেব ভগ্নিপতির উপর নির্ভর করিতেন । 

তাহাকে কহিলেন, “তাই, তৃমি খোঁজখবর করে, বলিদানের উপযোগী 

নিখুত একটি ছাগশিশু আমায় এনে দাও । দেবীর কাছে যে মানৎ 

করেছি তাড়াতাড়ি তা আমায় রক্ষা করতে হবে ।” 

গয়াপানি শ্লেষের সুরে মন্তব্য করেন, “তুমি দেখছি, মহাশক্তি 

জগজ্জননীকে ছাগ শিশুর কচি মুণ্ড খাইয়েই সন্তষ্ট করতে চাও। পণ্ডিত 
ব্যক্তি হয়ে, এসব কি করছো, বলতো ?” 

মাধবদেব তো মহ! ক্রুদ্ধ। কহিলেন, “শাক্তধর্মা আমাদের 
সনাতন ধর্ম । এর মন্ম তুমি বুঝবে কি? তোমার গুরু শঙ্করদেবই 

যে তোমার মাথাটি গুলিয়ে দিয়েছে । ছ্যাখো, আমাদের দেবী যেমন 
জাগ্রত, তান্ত্রিক ক্রিয়ান্ষ্ঠানও তেমনি সন্ভ ফলপ্রদ। তোমাদের 
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বৈষ্ণবেরা যত লাফালাফি করুক আর ঘত নেচে গেয়েই বেড়াক, 
দেবতার আসন তাতে টলে না ।” 

গয়াপানি রুষ্ট হইয়া! কহিলেন, “তোমার জন্য সত্যিই দুঃখ হয়। 
ধর্মের প্রাণবন্ত কি তা জানলে না, ভগবান্ জীবের প্রেম চান-_ না 

ছাগলের রক্ত চান, তা বুঝতে চাইলে না| অনেকবার তো! বলেছি, 
চলো আমাদের গুক শহ্করদেবের কাছে, ধর্মের প্রকৃত তত্ব কি তা 

জানতে পারবে ।” 

অনেকর্দিনই মাধবদেব ভগ্নিপতির মুখে একথা শুনিয়াছেন। 

আজ তাহার জেদ চাপিয়। গেল। কহিলেন, “বেশ, চলে! তোমার 

গুরুর কাছে। শাক্তধশ্ম বড় না বৈষ্বধন্ম বড়, তার বিচার 

আজ হবে। শঙ্করদেব সম্পর্কে অনেক কথাই এতকাল শুনে 

এসেছি । আজ আমি তাকে যাচাই ক'রে দেখবো, আহ্বান করবো 
তর্কবিচারে |” 

অতঃপর উভয়ে উপনীত হন শঙ্করদেবের ভবনে । আত্মপ্রত্যয়ের 

স্বরে মাধবদেব কহেন, “আচার্য, আপনার খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা, 

আমি শুনেছি। নৃতন ভক্তিধশ্ম আপনি আসামে প্রচার করেছেন 
এবং জাঁতিভেদ ও অধিকারীভেদ না মেনে নিব্বিচারে দিয়ে চলেছেন 
নামমন্ত্র। কিন্ত এতে। শান্ত্রসম্মত নয়। ব্রাহ্মণ শৃদ্র ও পার্বত্য জাতি, 

সবাইকে এক ক'রে দিলে তো! এই সুপ্রাচীন হিন্দুধন্মকে বাঁচানো 

যাবে না॥ সারা দেশ তলিয়ে যাবে রসাতলে । আপনি আমার 

সঙ্গে বিচারসভায় বন্থুন। যদি আমি পরাস্ত হই, শিষ্যত্ব গ্রহণ 

করবো । আর আপনি পরাস্ত হলে আপনাকে চিরতরে এ অঞ্চল 

ত্যাগ করতে হবে ।” 

“্ধন্ম রসাতলে যাচ্ছে, আর মানুষের মনুষ্যত্ব নিম্পেষিত হচ্ছে 

বলেই তো৷ আমার এই উদার সর্বজনীন তক্তিধন্মের প্রচার আমি 

প্রাণপণ প্রয়াসে করছি ।” সহান্তে উত্তর দেন শঙ্কর দেব। 
“যাই হোক, স্থানীয় বিদ্বান্মগুলীকে ডাকুন। তাদের সম্মুখে 

অনুষ্ঠিত হোক আমাদের আজকের তর্ক যুদ্ধ | দেখা যাক, কার 

মতবাদ জয়ী হয়।” 
১০ম-৭ 
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শহ্করদেব এই ছন্দের আহ্বান মানিয়া নিলেন। পরের দিন 

সমাগত শাস্ত্রবিদ্ ও সুধীজনের সম্মুখে শুর হইল তত্ব বিচার । 
শঙ্করদেব সর্ব দর্শন আয়ত্ত করিয়াছেন। তাছাড়া, নৃতন 

ভক্তিবাদ প্রচার করিতে গিয়া আসামের শাক্ত ও তান্ত্রিকদের প্রবল 

বিরোধিতার সম্মুখীন তাহাকে হইতে হইবে, এজন্য শাক্ত শাস্ত্র তিনি 
অভিনিবেশ সহকারে আগে হইতেই পড়িয়া নিয়াছেন। সর্ব্বোপরি 

ভারতের ভক্তি-আন্দোলনগুলির নিহিত তত্ব তাহার অধিগত। 

বিচার সভায় প্রথমে তিনি শাক্ত পণ্ডিত মাধবদেবের যুক্তি- 
তর্কগুলি তথ্য প্রমাণ সহযোগে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন । তারপব 

প্রতিষ্ঠিত করিলেন তাহার নব ভক্তিবাদ। হিন্দু শাস্ত্রের প্রামাণ্য 
গ্রন্থাদি হইতে ভক্তিবাদের সমর্থক অজস্র শ্লোকরাশি আবৃত্তি করিতে 

লাগিলেন। 

স্থুগৌর কান্তি, সমুন্নত বপু১ পরম প্রশান্ত, তক্তি-আন্দোলনের 
এই বায়ান নেতার ব্যক্তিত্ব ও বাচনভঙ্গীতে কি ইন্দ্রজাল আছে 
তাহা কেজানে! বিচার বিতর্কে দক্ষ এবং আপন পাণ্ডিত্যে চির- 

আস্থাবান্ মাধবদেব সব কিছুর খেই হারাইয়া ফেলিলেন। 
এই সময়ে শঙ্করদেব দিব্য আবেশে উদ্দীপিত হইয়া আবৃত্তি 

করিলেন, ভাগবতের মেই মহান্ ভক্তি-রসাত্মক শ্লোকটি, যাহার 
মন্মকথা £_ 

তরুর মূলে সিঞ্চন করে৷ ন্সিগ্ধ সলিল, 

তবেই পুষ্ট হবে, লাভ করবে প্রাণশক্তি 
তরুর যত শাখা আর পত্র পল্লব । 

জঠরে প্রদান কর ভোজ্য বস্ত-_ 

সারা শরীর ও ইন্দ্রিয় তোমার হবে প্রাণবন্ত । 
তেমনি প্রভু অচ্যুতের চরণে ঢালো ভক্তিরস, 
সর্বব দেবদেবী হবেন তাতে প্রসন্ন ও পরিতুষ্ট। 

আবেগকম্পিত স্বরে, করজোড়ে মাধবদেব কহিলেন, “আচাধ্য 

আপনার মাহাত্ম্য আপনার ভক্তিধশ্মের মাহাত্য আমি উপলব্ধি 
করতে পেরেছি। সেই সঙ্গে অভিভূত হয়েছি আপনার সাঁধনোজ্জল 
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তত্ব ব্যাখ্যানে! আজ থেকে আপনার চরণে আমি শরণ নিলাম। 

এখন থেকে সারা আলাম রাজ্যে ভক্তিবাদ প্রচার করা হবে আমার 

জীবনের প্রধান ব্রত।” 

প্রেমভরে শহ্ছরদেব মাধবদেবকে আলিঙ্গন করিলেন, এই নবীন 

প্রতিভাধর পগ্ডিতকে সাদরে গ্রহণ করিলেন তাহার “একশরণ' 

মগ্ুঙসীতে। 

শঙ্করদেবের সহিত সাক্ষাতের আগে মাধবদেবের বিবাহের সম্বন্ধ 

স্থির হয় একটি সন্ত্াস্ত কায়স্থ কন্তার সঙ্গে। গুকর আশ্রয় লাভের 
প্র মাধবদেব সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন, গাহ্ৃস্থ্য আশ্রমে তিনি আর 

প্রবেশ করিবেন না, বৈষ্ণবীয় সাধনায় এ জীবন উৎসর্গ করিবেন, 
একান্তভাবে গুকর ভক্তি-আন্দোলনে করিবেন আত্মনিয়োগ | 

নবীন শিষ্য মাধবদেবকে গাহৃস্থ্য আশ্রম গ্রহণ করানোর জন্থা 

শন্করদেব ইচ্ছক ছিলেন । কিন্তু মাধবদেবৰে রাজী করানো যায় 

নাই। ভ্যাগ-তিতিক্ষাময় বৈরাগীর জীবনই তিনি নিজের জন্ত 

চিরতরে বাছিয়! নেন। 

উত্তরকালে বহু বৈষ্ণব সাধক মাধবদেবের এই বৈরাগ্যপৃত, 

ব্রহ্মচারী জীবন অনুসরণ করেন। এই বৈরাগী সাধকের! সত্রসমূহের 
পরিচালক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন । কেওয়ালিয়৷ ( চিরকুমার ) 

বৈষ্ণব সাধক রূপে ইহারা পরিচিত হইয়া উঠেন। 
মাধবদেবের আগমনে শঙ্করদেবের বৈষ্ঞবধন্ম অনেক বেশী 

শক্তিশালী হয় এবং মাধব গণ্য হন তাহার প্রধান শিহ্তরূপে । উত্তর- 
কাঁলে অসমীয়া! বৈষ্ণবদের এক প্রখ্যাত নেতা বলিয়৷ মাধবদে 

কীত্তিত হইয়া উঠেন। শঙ্করদেবের তিরোধানের পরেও মাধবদেব 

তাহার অসামান্য সংগঠন শক্তি নিয়া বৈষ্বধশ্মের উজ্জীবন সাধন 
করেন, নিজন্ব সাধন পদ্ধতি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া ভক্তি- 

আন্দোলনের শ্োতকে আরও বেগবতী করিয়া! তোলেন । 

অতঃপর আর একটি বিচার-সংঘর্ষেও শঙ্করদেবকে লিপ্ত হইতে 
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হয়। অহোমরাজ চুহুমুঙ-এর সভায় হঠাৎ একদিন শঙ্করদেবের 
ডাক পড়িল। সদলবলে সেখানে তিনি উপস্থিত হইলেন । 

রাজ! কহিলেন, “শঙ্করদেব, আপনি আমার রাজ্যে বসবাস 

করছেন, ভালো কথা! । কিন্ত আপনি নাঁকি নুতন বৈষণবধর্্ম প্রচারের: 
অছিলায় নানা অনাচার করে চলেছেন । হিন্দ ধর্্মবিরোধী ও বেদ- 

বিরোধী পাপ কার্যে আপনি লিপ্ত আছেন। রাজসভার পণ্ডিতের 

আর তান্ত্রিক মোহাস্তেরা এই অভিযোগ এনেছেন আপনার বিরুদ্ধে 1” 

শঙ্করদেব প্রশান্ত কে কহিলেন, “মহারাজ, আমি হিন্দুধর্মের 
ক্ষতিসাধন করছি, এ অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই । বরং হিন্দু- 

ধর্মকে বাঁচানোর ভন্য, লক্ষ লক্ষ মান্্রষের অন্তরে ধন্মের দীপ 

জ্বালানোর জন্তই আমি উৎসর্গ করেছি আমার এই জীবন ।” 

“বেশ তো, তা হলে আপনি সভায় উপস্থিত অভিযোক্তাদের 

সঙ্গে বিচারে বস্থুন। শাস্ত্রীয় যুক্তি তথ্য দিয়ে আপনার নূতন ভক্তি 
ধর্মের যৌক্তি কথা ও কল্যাণকারিত প্রমাণ করুন ।” 

অহোম রাজ সনাতন-পন্থী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দ্বারা সব সময়ে 

পরিবৃত থাকেন এবং রক্ষণশীল হিন্দুধন্মের পৃষ্ঠপোষক রূপে নিজেকে 
তিনি জাহির করিতে চান | তাছাড়া, রাজসভার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেব৷ 

এসময়ে কেবলি তাহাকে উস্কানি দিতেছেন শঙ্করদেবের বিরুদ্ধে, 

কারণ শঙ্করদেবের বৈষবধন্ম ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রাধান্য মানিয়! 

চলে ন1| শুদ্র ও অন্ত্যজদের দেয় সর্বপ্রকার সামাজিক অধিকার । 
শঙ্করদেব বুঝিলেন, রাজার রক্ষণশীল পণ্ডিতের। তাহাকে সহজে 

নিষ্কৃতি দিবে না। তবুও ইঠ্টনাম স্মরণ করিয়া তিনি আপন ধর্মে 
তত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে উঠিয়া ঈাড়াইলেন। সাড়ম্বরে শুর হইল ধর্ম 
বিচার সভা । 

সর্ব দর্শন ও সর্বব ধর্মের তত্ব সম্পর্কে শঙ্করদেব দীর্ঘকাল 

আলোচন। করিয়া আসিতেছেন। সারা ভারতের পণ্ডিত এবং 

সাধকদের দৃষ্টিতঙ্গী তাহার অজান! নয়। তাছাড়া, নিজের বৈষ্ব- 

ধর্মের প্রচারকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন ঈশ্বরের এক আদিষ্ট 

কর্মরূপে, সারা আসামের জনজীবনে আত্মিক উজ্ীবন আনয়ন 
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করিতেও তিনি দৃঢ়সঙ্থল্প | সাধনার উৎকৃষ্ট, পাগ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের 
দিক দিয়া শঙ্করদেব অনন্তসাধারণ। তাই তাহার সহিত কুপমণ্ডুক 
ও রক্ষণশীল পণ্ডিতের আটিয়া উঠিতে পারিবেন কেন? অল্পকাল 

মধ্যেই শঙ্করদেব তাহার প্রতিপক্ষকে সেদিন পরাস্ত করিলেন। 
শহ্করদেব গৃহে ফিরিয়া আমিলেন বটে, কিন্তু কুচক্রী ব্রাহ্মণদের 

ষড়যন্ত্র-জাল ছিন্ন হইল না। অহোমরাজও তাহার উপর পুর্ব্ববৎ 

রহিলেন বিদিষ্ট | 

ইহার কিছুদিন পরে শঙ্করদেবের জীবনে একটি অবাঞ্ছিত ঘটন' 

ঘটিয়৷ যায়। অহোমরাজ তখন ধুয়াহাটা অঞ্চলে হাতী ধরার জন্য 
নির্দেশ দিয়াছেন । এই নির্দেশ অনুযায়ী হাতীর খেদা বা অবরোধ- 

বেষ্টনী নিম্নাণের জন্ঠ সরকারী কন্মচারীদের সহিত গ্রামের 

লোকদেরও সহযোগিতা করিতে হয়। গ্রামবাসীর। ভিন্ন ভিন্ন দলে 
বিভক্ত হয় এবং নিদিষ্ট স্থানসমূহে বড় বড় কাষ্ঠখণ্ড দিয়! খেদাগ 
অংশবিশেষ গড়িয়া তোলে । হাতীর দল যখন উপগ্রমৃত্তি হইয়া! খেদার 
বেষ্টনী ভেদ করিতে চায়, তখন প্রত্যেক গ্রামীণ দলকে তাহার 
প্রতিরোধ করিতে হয়। যাহাদের দোষে হাতী পলায়ন করে রাজ 

সরকার তাহাদের কঠোর শাস্তি বিধান করিয়া থাকেন। 
সেবারকার খেদা অভিযানে শঙ্করদেবও গ্রামবাসীদের সঙ্গে 

আসিয়াছেন। হুূর্ভাগ্যক্রমে তাহার লোকজনদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানটি 

দিয়াই বুনে হাতীর দল কঠোর বেষ্টনী ভাঙ্গিয়! ফেলে এবং পলাইয়! 
যায়। শ্ঙ্করদেবের বিরোধী হুষ্টচক্র এবার সক্রিয় হইয়া উঠে এবং 

চরম দণ্ড বিধানের জন্ঠ রাজাকে প্ররোচিত করিতে থাকে । 

অহোমরাজ এবং তাহার কর্মচারী ও পুরোহিতেরা এ যাবৎ 
নানা উপদ্রবই শঙ্করদেব ও তাহার অনুগামী বৈষণবদের উপর 
করিয়াছেন । শঙ্করদেব তাহাতে ভ্রক্ষেপ করেন । কিন্তু এবারকার 

পরিস্থিতি তাহাকে চঞ্চল করিয়। তুলিল। তিনি বুঝিলেন, রাজার 
এই বিরোধিতার মুখে তাহার বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও প্রসার সম্ভব 
নয়| বরং রাজার অত্যাচারের ফলে তাহার এই নৃতন গড়িয়া উঠা 
ভক্তি-আন্দোলন হইবে সমূলে বিনষ্ট । 



১৪২ ভারতের সাধক 

ভক্তদের সহিত পরামর্শ করিয়। তিনি স্থির করিলেন, অবিলম্বে 

সদলবলে তাহার! এই স্থান ত্যাগ করিবেন, আশ্রয় নিবেন কামরূপ 
জেলায়। এ অঞ্চল তখন কোচরাজ নরনারায়ণ ও তাহার ভ্রাতা 

চিল! রায়ের শাসনাধীন। আইন ও শৃঙ্খলার অবস্থা সেখানে উন্নত- 
তর, এখানকার মত ছুষ্ট পুরোহিত চক্র সেখানে ততটা সক্রিয় নয়। 

একদল অন্ুগামীসহ শঙ্করদেব গোপনে ধুয়াহাটা ত্যাগ করিলেন। 
কিন্ত বিপদে পড়িলেন তাহার প্রধান শিষ্য মাধবদেব এবং জামাত: 

্রীমান হরি । উভয়ে রাজরক্ষীদের হাতে বন্দী হইলেন | মাধবদেব 
সন্গ্যাসী বলিয়া অহোমরাজ তাহাকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু হরিকে 

দেওয়! হইল মৃত্যুদণ্ড । এই ঘটনায় বৈষঝবদের মধ্যে ত্রাসের সধশর 

হয় এবং অনেকে অহোম রাজ্য ছাড়িয়া! অন্যত্র চলিয়! যান। 

কামরূপ জেলায়, বরপেটার নিকটে পটবৌসি গ্রামে শঙ্করদেব 

এবার তাহার নূতন নিবাস স্থাপন করেন। ভক্ত বৈষ্বদের জন্য 
একটি সত্র এবং নামঘরও এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন হইতে এই 

স্থানটি হয় শঙ্করদেবের প্রধান সাধনগীঠ ও প্রচার কেন্দ্র। 
কিছুদিনের মধ্যেই মহাপুরুষ শঙ্করদেবের খ্যাতি কামরূপের 

সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। একের পর এক আনিয়া উপস্থিত হন 

তাহার চিহ্নিত অন্থগামী সাধকগণ। দামোদরদেব, হরিদেব এবং 

অন্ত কগুলী ইহাদের অন্ততম। এই তিনজন ভক্ত সাধকই জাতিতে 
ব্রাহ্মণ | শঙ্করদেবের সাধন এই্বধ্য, ব্যক্তিত্ব ও উদার ধর্ম ইহাদের 
উদ্বুদ্ধ করে বৈষ্ণব মতবাদ গ্রহণে । উত্তরকালে ইহার৷ অসমীয়। 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক একটি স্তস্ত রূপে পরিচিত হইয়া উঠেন। 

বরপেটা অঞ্চলে থাকাকালে, প্রবীণ আচাধ্য শঙ্করদেব আর 

একবার ভারতের তীর্থসমূহ দর্শনে বহির্গত হন। এবার সঙ্গে থাকেন 

শতাধিক ভক্ত শিষ্য। এই সময়কার ভ্রমথকালে শঙ্করদেব পুরীধামে 

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্থের সাক্ষাৎ লাভ করেন।১ ভারতের অন্তান্ত তীর্থ 
১ শঙ্করদেবের জীবনীকারদের মতে, প্রীচৈতন্তের সহিত তাহার এই 

সাক্ষাৎ ঘটে স্প্পকালের জন্ত, এ সময়ে আলাপ-আলোচনা বা মতবিরোধের 
কোন স্থষোগ তিনি পান নাই। 



শক্করদ্দেব টি. ১] 

ও সাধনপীঠে গিয়াও সমকালীন বহু সিদ্ধ সাধক ও মহাত্মাদের সহিত 
তিনি মিলিত হন। ইহার ফলে, একদিক দিযা 'মসমীয়া বৈষ্ণবধর্শম 
যেমন নব প্রেরণায় উদ্ধুদ্ধ হয়, তেমনি উত্তর ও পশ্চিম ভারতের 

ভক্তি আন্দোলনের সহিত, মানসলোকের সহিত, আসামের নবীন 

বৈষ্ণবধর্ম্নের যোগসূত্র রচিত হয়, নৃতন এঁক্যবন্ধন গড়িয়া উঠে। 

আসামে ফিরিয়া আসার পর শঙ্করদেব তাহার ভক্তি-আন্দোলনে 

সঞ্চারিত করেন নৃতন উৎসাহ নৃতন প্রেরণা । সব্ব জাতি ও বর্ণের 
মধ্যে তাহার প্রচারিত তত্ব জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে থাকে । নৃতন 
বৈঞ্বধর্ম্ের এই জনপ্রিয়তা ও এই প্রসার কামবপের শাক্ত 
আচাধ্য ও পুরোহিতদের চঞ্চল করিয়া তোলে । কোচরাজ 

নরনারায়ণের কাছে সবাই মিলিয়। উপস্থিত হন। 

করজোডে তাহার! কহেন, “মহারাজ, আপনি এদেশের অধিপতি, 

ধন্ম ও সমাজের রক্ষক | কিন্তু আপনি বর্তমান থাকতে এসব কি 

হচ্ছে, বলুন তো । দেশ উচ্ছন্ন যাচ্ছে, ধন্ম যাচ্ছে রসাতলে ।” 

“কি ব্যাপার, আপনার! সব খুলে বলুন ।” 

“মহারাজ, শঙ্করদেবের অনাচার যে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। 

কায়স্থ হয়েও মে আচার্য হয়ে বসেছে । জাতিবর্ণের পার্থক্য সে 

মানে না, প্রাচীন ধন্মীয় অনুষ্ঠানকে করে উপহাস। শ্লেচ্ছের মত 
তার আচার-আচরণ । উদার বৈষ্ণবধন্্ম প্রবর্তন করার অছিলায় 
বেদ-বহিভূতি এক নৃতন ধণ্ম সে প্রচার করছে। নিম্ন বর্ণের মানুষ, 

অদ্ধসভ্য পাহাড়ী, এর৷ সবাই দলে দলে তার সঙ্গে যোগ দিচ্ছে । 

এর প্রতিবিধান আপনাকে করতেই হবে ।” 

নরনারায়ণ ধন্মপরায়ণ, বিবেচক ও স্থিরবুদ্ধি। কহিলেন, “বেশ, 

আমি শঙ্করদেবকে রাজসভায় ডেকে আনছি । কিন্ত তার বক্তব্যও 

আমি শুনবো | আপনার! সভায় উপস্থিত থেকে যুজিপ্রমাণ সহযোগে 
তার মতবাদ করবেন খণ্ডন ।” ূ 

শঙ্করদেব তাহার তক্ত শিষ্যদের নিয়। রাজ। নরনারায়ণের অভায 

উপনীত হন। শাক্ত আচার্য্যেরাও সবাই সদলবলে উপস্থিত । 



১০৪ ভারতের দাধক 

অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়া শঙ্করদেব দৃপ্ত ভঙ্গীতে কহিলেন, 
“মহারাজ, আমার বৈষ্বধন্ম প্রচার করে বিষণ বা তাহার অবতার 
শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা । বেদে বিষণ উপাসনার কথ! রয়েছে । স্মৃতি ও 
পুরাণে আছে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য | তাছাড়া, বিশেষ ক'রে ভাগবত 

পুরাণের ভিত্তিতে আমার বৈষ্ণবীয় ধর্ম প্রতিিত। শুধু তাই নয়, 
শুদ্ধাভক্তি, কৃষ্ণদাস্ত আর সদাচার হচ্ছে এই বৈষবধর্মের মূল কথা। 
একে বেদ বহিভূতি বল। হচ্ছে সত্যের অপলাপ 1” 

শাঁক্ত আচাধ্যদের মধ্যেও প্রতিভাধর পণ্ডিতের রহিয়াছেন। 

তন্ত্রশান্ত্র ও তন্ত্র সাধনার তত্ব তাহারা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। 

শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের জন্য প্রয়াসী হন। 
শহ্করদেব তখন এঁশী প্রেরণায় উদ্ব দ্ধ। শাস্ত্রীয় যুক্তিপ্রমাণ অজ্ঞত্র 

ধারায় নির্গত হইতেছে তাহার ক হইতে, ভক্তিপ্রেমের দিব্য ভাব- 
ময়তায় প্রদীপ্ত হইয়াছে তাহার বদনমণ্ডল। তক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের 
দিকে সভাজনের! বিস্ময় বিমুট হইয়া নিনিমেষে তাকাইয়া আছে। 

শাক্ত পণ্ডিতের এবার নিস্তেজ হইয়া পড়েন । নিঃশব্দে নত শিরে 

গ্রহণ করেন নিজ নিজ আসন। 

রাজ। নরনারায়ণ উপলব্ধি করিলেন, শঙ্করদেব একজন অসামান্য 

মহাপুরুষ এবং ঈশ্বরের আদিষ্ট কর্মব্রত উদ্যাপন করিতে তিনি 
আবির্ভূত হইয়াছেন। কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “আচাধ্য, আপনি 
কৃপা ক'রে আসন পরিগ্রহ করুন | আমরা বুঝতে পেরেছি, আপনার 

নব বৈষ্ণবধশ্শ তার প্রাণশক্তি আহরণ করেছে বেদেরই উৎস থেকে । 
আপনার এই ধন্ম আসামের জনজীবনকে পরিশুদ্ধ করুক | নৃতনতর 
ধন্মীয় উজ্জীবন এদেশে দেখা দিক্-_তা-ই আমি কাম্য বলে মনে 
করি।” 

রাজ! নরনারায়ণ ও তাহার ভ্রাতা সেনাপতি চিল! রায় শঙ্করদেবের 

প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়। পড়েন। উভয়ে তাহার নিকট মন্ত্র দীক্ষাও 
প্রার্থনা করেন । কিন্তু শঙ্করদেব তাহাতে রাজী হণ নাই। রাজাকে 

বুঝাইয়া বলেন, “মহারাজ, আপনার ধৃতি হচ্ছে রাজনিকতা ৷ দিন- 

চধ্যা অন্করূপ। যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আপনি করছেন, তা-ই 
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আপনি আপাততঃ অনুসরণ করুন| আমার প্রচারিত ধন্মে নিবৃন্তি 

মার্গ ই বড় কথা, সে মানসিকতা ত্যাগ তিতিক্ষা/ আর নীতিনিষ্ঠা 

আমি আপনার ওপর চাপাতে চাইনে। তবে, একথা জানবেন, 
আপনার ও আপনার ভ্রাতার আত্মিক জীবনের যে কোন সমস্যায় 

আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে ।” 

শঙ্করদেব বরপেটায় ফিরিয়া আসিলেন। পূর্রবৎ রত রহিলেন 

ভক্তি-উপাসন ও নামধশ্মের প্রচারে | 

রাজ! নরনারায়ণ ও চিল! রায় এই বৈষ্ণব মহাপুরুষকে অত্যন্ত 
গভীরভাবে শ্রদ্ধা করিতেন, মাঝে মাঝে উপদেশ গ্রহণের জন্য 

রাজধানী কুচবিহারে তাহাকে সাদরে আহ্বান করিতেন। 

ভক্তিমান্ চিল রায় কুচবিহার নগরের অনতিদূরে ভেলাভাডায় 

শঙ্করদেবের জন্য একটি সত্র নিম্মাণ করিয়া দেন | তাহার আশ। ছিল, 
এই সত্রকে উপলক্ষ করিয়। কোচ রাজপরিবারের সহিত শঙ্করদেবের 
যোগাযোগ আরে নিবিড় হইয়া উঠিবে, মহাপুরুষের সান্িধ্য ও 
কুপালাভে তাহার! ধন্য হইবেন- এ আশ। তাহার অনেকাংশে সফল 

হইয়াছিল। 

শহ্করদেবের ভক্তি-আন্দোলনের পুণ্যধার! ক্রমে বিস্তারিত হয় 
সার আসামের দিকৃবিদিকে । মাধবদেব, দামোদরদেব প্রভৃতি তাহার 

প্রধান শিষ্যেরা একদিকে যেমন ছিলেন ভক্তিসিদ্ধ, অপরদিকে 

তেমনি ছিলেন সংগঠন-নিপুণ ও প্রচারকুশল । আসামের জনজীবনে 
ইহাদের নেতৃত্ব তখন সুপ্রতিষ্ঠিত । দেশের সর্বত্র সত্তর আর নাম- 
ঘরের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। শঙ্করদেবের অসমীয়া ভাগবত 

হইয়াছে সহআ্ সহত্র মানুষের নিত্যপাঠ্য মহাপবিভ্র গ্রন্থ । - অগণিত 

ভক্ত নরনারী তাহার কীর্তন, বরগীত, অংকিয়-নাট আর ভাওয়ানা'র 
রসমাধুর্য্যে হইতেছে অতিসিঞ্চিত। উচ্চ ও মধ্যবর্ণের মানুষই শুধু 

নয়, অস্তযজ শুদ্ধ ও অর্ধসভ্য পার্বত্য নরনারীও শঙ্করদেবের প্রসাদে 
মত্ব হইয়াছে কৃষ্ণনাম রসে । নামধন্মের জয়গানে আজ তাহার! 

মুখর হইয়৷ উঠিয়াছে। 



১০৬ ভারতের সাধক 

এন্বরীয় ব্রত উদ্যাপনের পাল! এবার সমাপ্তির পথে । শঙ্করদেব 
কিছুদিনের জন্য ভেলাডাঙার জত্রে বাস করিতেছেন । এই সময়ে 

ধীরে ধীরে ১৫৬৯ খুষ্টাব্ধের এক চিহিত দিনে চিরবিদায়ের লগ্নটি 

সমাগত হয়। বহু ভক্ত ও দর্শনার্থীদের সমক্ষে আপন প্রিয়তম শিত্য, 

চির-্রহ্মচারী মহাবৈষ্ব মাধবদেবকে সেদিন প্রদান করেন তাহার 

বৈষুবগোষ্ঠীর নেতৃত্বের আসন৯|। তারপর কৃষ্ণরসে রসায়িত সিদ্ধ 
মহাপুরুষ মরদেহ ত্যাগ করিয়া প্রবিষ্ট হন নিত্যধামে | 

১ শঙ্করদেবের পুত্র ছিলেন মিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব পাঁধক এবং সম্প্রদায়ের একজন 
প্রথম শ্রেণীর নেতা, তাই মগুলীর নেতার আসন অনেকে তাহাকেই দিতে 

উৎস্থক ছিলেন। কিন্তু শঙ্বরদেব এ দ্বাবী অগ্রাহু করিয়! মনোনীত করেন 
ভক্তত্রেষ্ঠ মাধবদেবকে । 



গোস্বাসী বগুলাথা দা 

নীলাচলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তের অন্যতম প্রধান পরিকর ও 

লীলাসঙ্গী ছিলেন রঘুনাথদাস | দৈম্ময় বৈষ্ণবীয় ভজন আর 

ব্রজরসের নিগৃঢ় সাধনার অপুর্ব সমাহার দেখ গিয়াছিল তাহার 

জীবনে । মহাপ্রভুর প্রেরণায় বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা যে বিরাট 

ভক্তিসাস্্রাজ্য গড়িয়া তোলেন, রঘুনাথ ছিলেন তাহার অন্যতম 

ধারক ও বাহক। 
ংসার-জীবনে তিনি ছিলেন সমকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ ভূম্যধি- 

কারীয় একমাত্র পুত্র। পিতা ও পিতৃব্যের অফুরন্ত সেহ, প্রাসাদের 

রাজসিক বিত্ত বিভব ও ভোগৈশ্ব্য, রূপসী তরুণী ভাধ্যার প্রেম, 

কোন কিছুই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, সর্বস্ব ত্যাগ করিয়! 

উন্মাদের মত তিনি বাহির হইয়াছেন সর্ধ্বময়ের সন্ধানে। পরম 

সৌভাগ্যের ফলে প্রেমঘন বিগ্রহ শ্রীচৈতন্তের চরণে আশ্রয় নিয়া 

হইয়াছেন কৃতকৃতার্থ। 

ক্রীচৈতন্যের কৃপা আর তাহার “দ্বিতীয় স্বরূপ স্বরূপ দামোদরের 

শিক্ষায় রঘুনাথের সাধনজীবন অচিরে ধন্য হইয়া! উঠে ও ব্রজরসের 

পরমতত্বের সন্ধান তিনি অবগত হন | উত্তরকালে তাহারই মাধ্যমে 

বন্দাবনের অন্তরঙ্গ সাধক মহলে মহাপ্রভুর গম্ভীরালীলার তত্ব ও 

ব্রজরসের মহিম! প্রচারিত হয়। রঘুনাথের পরমভক্ত কৃষ্ণদাস 

কবিরাজ তাহার চৈতন্থচরিতামৃতের ভিতর দিয়! এই রসের মাহাত্ম্যই 

বিস্তারিত করিয়াছিলেন গৌড়ীয় ভক্ত-সমাজে | 

কবিরাজ গোন্বামীর ছন্দোবদ্ধ পদে এ তথ্যটি পরিস্ফুট £ 

চৈতন্যের লীলা রত্ব সার স্বরূপের ভাণ্ডার 

তিহো৷ থুইল! রঘুনাথের কষ্ঠে। 
তাহ! কিছু যে শুনিল তাহ! ইহা বিবরিল 

তক্তগণে দিল ইহা! ভেটে ॥ 



১৪৮ ভারতের নাধক 

ছোট বড় ভক্তগণ বন্দে! সবার শ্রীচরণ 

সবে মোর করহ সন্তোষ । 

স্বরূপ গোসাঞ্চির মত রঘুনাথ জানে যত 
তাহ! লিখি নাহি মোর দোষ ॥ 

(চৈ, চ, মধ্য ২) 
অতুল এশ্বধ্যের মধ্যে পালিত হন রঘুনাথদাস | তিনি শুধু 

সপ্তগ্রামের পৈতৃক জমিদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারীই ছিলেন না, 
এই জমিদারী পরিচালনার ভারও পিতা ও পিতৃব্য শেষের দিকে 

তাহার উপর ন্যস্ত করেন। কিন্তু রঘুনাথের জন্মগত সাত্বিক সংস্কার 
রাজ্সিক কর্ম ও বৈষয়িক পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, 
জীবনে তাহার ঘটায় বিস্ময়কর রূপান্তর | 

আনুমানিক ১৫০১ খুষ্টান্দে মহাবৈষ্ণব রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করেন । 

পিতার নাম গোবর্ধনদাস মজুমদার ৷ জ্যেষ্ঠতাত হিরণ্যদাঁসের কোন 
সন্তান ছিল না, রঘুনাথকেই পুত্র নিব্বিশেষে অপার ন্েহে তিনি 
পালন করিতে থাকেন । অপ্তগ্রামের নিকটে চন্দনপুর ব1 চাদপুরে 
ছিল মজুমদারের পৈতৃক নিবাস। 

সপ্তগ্রামের এই স্থবিখ্যাত জমিদারবংশের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও 

অর্থাগম সম্বন্ধে এতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন, “বঙ্গদেশে 
রাঢ়ভূমিতে সপ্তগ্রম অতি প্রাচীন স্থান। যেখানে সুরধুনী গা 

তাহার ভাগীরথী, যমুনা ও সরম্বতী নামক ত্রিধারায় পুনধিমুক্ত হইয়। 
নেহসিক্ত বঙ্গভৃূমিকে পুণ্যবতী করিয়াছে, সেই “মুক্ত” ত্রিবেণীর 
সন্নিকটে এই অপ্তগ্রাম অবস্থিত। পুরাণে কথিত আছে, প্রিয়ব্রত 
রাজার সপ্তপুত্র সন্গ্যাস অবলম্বন করিয়া এই পবিত্র সঙ্গমস্থলে 
সাধনাসন পাতিয়া কঠোর তপস্তা করিয়াছিলেন, তাহাদের সেই 

তপঃক্ষেত্রগুলি একত্রযোগে সপ্তগ্রাম নামে অভিহিত হয়। হিন্দুরাজন্থ 
কালে এইস্থানে সুপবিত্র তীর্থক্ষেত্র ছিল। পূর্বদিকে ভাগীরঘী, উত্তরে 

সরম্ঘতী নদীর উপর অবস্থিত বলিয়া ইহ! ক্রমে একটি বাণিজ্যবনুল 

সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়। কবি কম্কণের চণ্ডী কাব্যে আছে -- 
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সপ্তগ্রামের বণিক কোথায় না যায়। 

ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়।॥ 

তীর্থমধ্যে পুণ্যতীর্থ ক্ষিতি অনুপম। 
সপ্তঝষির শাসনে বলায় সপ্তগ্রাম | 

“মুসলমান আমলেও সপ্তগ্রামের সে সম্বদ্ধি ছিল। উহ তখন 

পার্ববর্তী স্থান লইয়া একটি মুলুক বা! খগণ্ডরাজ্যে পরিণত হয়। 
পাঠানেরা যুদ্ধ জয় করিলেও সমগ্র বঙ্গদেশ সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিতে 

তাহাদের অন্ততঃ ছুই শতাব লাগিয়াছিল। এ সময়ের মধ্যেও 

রাজন্ব আদায়ের সুব্যবস্থা হয় নাই। অগ্তগ্রাম মুলুকের বিলিব্যবস্থ। 

লইয়৷ সর্বদা এত বিবাদ বিসম্বাদ হইত যে উহাকে লোকে “বুলবাদ- 
খানা” বা বিদ্রোহস্থান বলিত। পাঠান স্থলতানগণ স্বাধিকারভূক্ত 

দেশকে কতকগুলি মুলুক বা মহলে বিভক্ত করিয়া নিন্দিষ্ট কালের 

জন্য বাধিক মোক্তা রাঞ্ন্ব আদায়ের অঙ্গীকারে সঙ্গতিপনন লোককে 

ইজার। দিতেন! যাহার! এই সকল মুলুকের ইজারাদার হইতেন, 
তাহাদিগকে সাধারণত মজুমদার বা দেশাধ্যক্ষ বলা হইত। 

মোগল আমলে এই সকল মুলুক লইয়া এক একটি সরকার গঠিত 

হয়, মজুমদারের! জমিদার হন। এখন একট! পরগণার আংশিক 

অধিকারীকেও জমিদার বলে, তখন একট মহলের মধ্যে এক বা 

ততোধিক পরগণ! অক্তভূক্ত থাকিত। আমর! যে সময়ের কথা 

বলিতেছি, তখন সপ্তগ্রাম একটি বিস্তীর্ণ মূলুক এবং বাধ্ধিক বারলক্ষ 
টাক! মোক্ত1 রাজস্ব দিবার অঙ্গীকারে উহার ইজারা লইয়াছিলেন 

ছুই জন মৌলিক কায়স্থ-_ছুই ভ্রাতা, হিরণ্যদাস ও গোবর্ধনদাস । 
শাঠান আমলে বঙ্গের বহুস্থানে মৌলিক কায়স্থগণ অভিযান-পরায়ণ 
ওপনিবেশিক, স্বজজাতিরক্ষক সাহসী বীর এবং প্রবল পরাক্রাস্ত 

শাসকরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠ! করিয়াছিলেন । উহারাই গুরু পুরোহিত 
রূপে এবং আত্মীয়-কুটুম্বরূপে বহু কুলীনের আশ্রয়দাতা ছিলেন। 
হিরণ্য গোবদ্ধনও সেই জাতীয় কায়স্থ বীর ; তাহাদের পিতৃপুরুষের 
কোন বিশেষ পরিচয় আমরা পাই না বটে, কিন্তু তাহাদের কোন 
বিশেষ গুণ, সম্মান ব। প্রতিপত্তি না থাকিলে অসংখ্য রাজানুগুহীত 
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পাঠান আমীরের কবল হইতে তীহারা কোন মুলুকের বন্দোবস্ত 
লইতে পারিতেন না| বন্দোবস্ত লইলেও তাহাদের অনেক শক্র 

জুটিয়াছিল। এই ভ্রাতৃদ্ধয় “বারলক্ষ দেন রাজায়, সাধেন বিশ লক্ষ” 

অর্থাৎ তাহাদের হস্তবুদ আদায় হইত বিশ লক্ষ টাকা, তন্মধ্য হইতে 
বারলক্ষ টাক রাঁজন্ব দিয়া আট লক্ষ টাকা লাভ থাকিত। ইহা ত 

শুধু ভূমিকারের আয়, সপ্তগ্রামের বিপুল বাণিজ্যাদি নানাজাতীয় 
শুহ্ধ হইতে তাহাদের আয় আরও ৩৪ লক্ষ টাকা আয় হইত। 

স্তরাং তাহাদের মোট বান্ধিক আয় ১০।১২ লক্ষ টাকার কম নহে, 
উহা! দেখিয়া কত জনের নেত্র পীড়া জন্মিত। বর্তমান সপ্তগ্রাম হইতে 

এক মাইল দূরে কৃষ্ণপুর গ্রামে হিরণ্য গোবদ্ধনের রাজপ্রাসাদতুল্য 
বসতি বাটী ছিল। 

“ধনৈশ্বধ্য ও রাজপ্রতাপের সঙ্গে দান-ধ্যান ও সংকার্য্ের 
গৌরবও তাহাদের কম ছিল না। “গৌড়ে গোবদ্ধনে। দাত” বলিয়া 
প্রবাদ-বাক্য এই যশ কীর্তন করিত | কবিরাজ গোস্বামী প্রাণ 

খুলিয়া তাহাদের গুণের পরিচয় দিয়াছেন ।__ 

“মহৈশ্বর্ধ্যযুক্ত দোহে বদান্ ব্রন্মণ্য। 
সদাচার সৎকুলীন ধাম্মিক অগ্রগণ্য ॥ 

নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপক্গীব্য প্রায়। 
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয় করেন সহায় ॥ 

(চৈ, চৈ, মধ্য, ১৬শ ) 

নদীয়। অঞ্চলের বহু ব্রাহ্মণ তাহাদের প্রদত্ত নিফর ভূমি অথব! 
সাময়িক বৃত্তি পাইয়। জীবনধারণ করিতেন । বিপুল তাহাদের বিভব, 

ধর্মে তাহাদের একাগ্র নিষ্ঠা, দেশভর! তাহাদের যশ, রাম-লক্ষ্মণের 
মত তাহারা অভিন্ন হৃদয়__অতাব তাহাদের কিছুরই ছিল না। 
কেবলমাত্র বন্ছকাল পধ্যস্ত উভয়ে অপত্য স্েহে বঞ্চিত ছিলেন । 

জোস্ঠভ্রাতা হিরণ্যদাস অপুত্রক, আর কনিষ্ঠ গোবধ্ধনের ছিল একটি 
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মাত্র সম্তান-_রঘুনাথ১।”৮ এই রঘুনাথই ছিলেন বংশের প্রদীপ ছুই 
ভ্রাতার নয়নের মণি। 

অতুল এশ্বর্য আর স্সেহমমতার পরিবেশে রঘুনাথ লালিত হন । 

পিতা ও পিতৃব্যের অভিলাষ, রঘুনাথ হইবেন আদর্শ ধনী পরিবারের 
উপযুক্ত পুত্র। বংশের রাজসিক ধার! তিনি অক্ষুণ্ন রাঁখিবেন, ভূম্য- 

ধিকারের পরিচালনায় যেমন দক্ষ হইবেন, তেমনি সুনাম অর্জন 

করিবেন দানশীলতা৷ ও পুণ্যকশ্মে। কিন্ত এ অভিলাষ তাহাদের পূর্ণ 

হয় নাই। জন্মগত সাব্বিক সংস্কার নিয়! রঘুনাথ জন্মিয়াছিলেন, তাই 
ত্যাগ বৈরাগ্যের ধারাটিই উত্তরকালে আত্ম-প্রকাশ করিতে দেখা 

যায় তাহার জীবনে । 

তখনকার দিনের বাংলায় সংস্কৃত পঠন-পাঠনের বড় আদর ছিল। 

নবদ্বীপ ছিল সেকালের অক্সফোর্ড, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে 

পড়ুয়ারা এখানে পড়িতে আসিত, নব্যন্তায় ও অন্যান্য দর্শন আধত্ত 

করিয়া দেশে ফিরিত। সপ্তগ্রাম এবং পূর্ববঙ্গের কয়েকটি কেন্রেও 
বর্তমান ছিল শান্ত্রপাঠের আদর্শ পীঠ। 

হিরণ্য ও গোবদ্ধন ছুই ভাতাই ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় স্ুপপ্ডিত। 

শাক্সবিদ পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্তও তাহার! বিখ্যাত ছিলেন । 
তাই হুই ভ্রাতাই রঘুনাথের শাস্ত্র শিক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। 
গৃহে বসিয়া বালককে পড়াইবেন, এমন কয়েকজন অধ্যাপক নিয়োগ 
করা তাহাদের মত ধনীর পক্ষে কঠিন কিছু নয়। কিন্তু হিরণ্যদাস 
তাহা করেন নাই । চিরাচরিত ভারতীয় প্রথামত ছাত্রের অধ্যাপকের 

আবাসে থাকিয়াই পাঠ সমাপন করে, তাহার সাহচধ্য ও তত্বাবধানে 

জীবন গড়িয়। তোলে । এই প্রথাই তিনি অন্থুসরণ করিলেন ; বালক 

রঘুনাথকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল কুলপুরোছিত বলরাম আচাধ্যের 
গৃহে । এখানে থাকিয়াই রঘুনাথ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । 
চতুষ্পাহঠীর অন্যান্য ছাত্রের মতই সাধারণ আহার বিহার ও পরিচ্ছদে 
তিনি অভ্যস্ত হইয়! উঠিলেন। বলরাম আচার্য শুধু শাম্ত্রবিদৃই 

১ সপ্ত গোত্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র 
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ছিলেন না, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বলিয়া তাহার সুনাম ছিল। গ্রামে কোন 
সাধুসস্ত উপস্থিত হইলে তাহার গৃহেই হইত সেবার ব্যবস্থা | এই 

পরিবেশে থাকিয়া বালক রঘুনাথ সাধুসেবা ও সদাচারের দিকেই 
বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতে থাকেন। 

বলরাম আচাধ যেমন শীন্ত্পারঙ্গম, বালক বিষ্ার্থী রহুনাথও 
তেমনি অলাধারণ মেধা প্রতিভার অধিকারী | তাই কয়েক বৎসরের 
মধ্যেই সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে রঘুনাথ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। 

উত্তরকালে ভক্ত রঘুনাথ যে রসমধুর স্তবমাল! রচনা করেন, 
তাহার মূলে রহিয়াছে বালককালের শিক্ষার এই উৎকর্ষ এবং 
সাফল্য । 

নামমুণ্তি হরিদাস ঠাকুর সে-বার বেনাপোল হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে 
ঠাদপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। বলরাম আচাখ্য সাদরে তাহাকে 

জানান অত্যর্থনা। নিভৃত একটি স্থানে পর্ণকুটির তৈরী করা হয় 
এই ভক্ত অতিথির জন্ত | সেই কুটিরে বাস করিয়৷ হরিদাস তাহার 
নিত্যকার জপ ও নামকীর্তন সমাধা করিতেন আর বলরাম 
আচাধ্যের গুহে গিয়া করিতেন ভিক্ষা নির্বাহ । 

বালক রথুনাথের কৌতৃহলের অস্ত নাই। সুযোগ ও অবসর 
পাইলেই তিনি ঘুর্ঘুর্ করেন হরিদাসের পর্ণকুটিরের আশেপাশে । 

হরিদাস বলরাম ভবনে আসিলে যুক্তকরে তিনি সম্মুখে গিয়া দাড়ান, 
ধন্য হন তাহার আশীরাদ ও স্সেহস্পর্শে। দিনের পর দিন এই 
সিদ্ধ বৈষুবের ভজননিষ্ঠা ও দৈগ্যময় সাধন! দেখিয়া রঘুনাথ বিস্ময়ে 
অভিভূত হন, দিব্য ভাঁবাবেশের ছবিটি কোমল হৃদয়ে চিরতরে 
অঙ্কিত হইয়া যায়। 

শুধু বলরাম আচার্যযই নন, হিরণ্য ও গোবর্ধনও ছিলেন ভক্তি- 
সিদ্ধ হরিদাস ঠাকুরের অতি অন্থগত। ফলে বালক রঘুনাথও 

এই মহাপুরুষের দ্বারা এসময়ে বেশ কিছুটা প্রতাবিত হইয়া! পড়েন । 
হরিদাস ঠাকুরের কূপাকর সম্পাতেই যে রঘুনাথের জীবনে 

ভক্তি-সাধনার ছুয়ার উন্মোচিত এ তথ্যটি রঘুনাথের শিষ্য কৃষ্ণদাস 
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কবিরাজের লেখায় পাওয়া যায়। রঘুনাথের শ্রীমুখ হইতেই তাহার 
বালক কালের এই মানস বিবর্তনের ইতিহাস কৃষ্ণদদাস শ্রবণ করেন 

এবং চরিতামুতে তাহ। লিখিয়। যান £ 

হরিদাস কৃপা করেন তাহার উপরে । 

সেই কপ। কারণ হইল চৈতন্য পাইবারে ॥ 

'অতংপর হরিদাস ঠাকুর চাদপুর হইতে অন্যত্র চলিয়া যান, এব: 
ইহার কিছুদিনের মধ্যেই ভাগ্যক্রমে রঘুনাথ লাভ করেন প্রভু 

শ্রাচৈতন্যের দর্শন ৷ 

প্রভু কাটোয়ায় গিয়া কেশব ভারতীর কাছে সন্যাস নিয়াছেন, 
শুক হইয়াছে তাহার দিব্য জীবনের নবতম অধ্যায় । সপ্তগ্রামের 

বহু লোকই তাহার এই অভ্যুদয়ের সংবাদ রাখেন । বিশেষ করিয়া 
জমিদার এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি হিরণ্যদাস ও তাহার ভ্রাতা 

গোবদ্ধনদাস প্রভুর নবদ্বীপ লীল। ও সন্যাস গ্রহণের সকল সংবাদ 

অবগত আছেন । 

নবছীপ ও শাস্তিপুরের বহু পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ এই মজুমদারদের 
বুত্তিভোগী ছিলেন । তাহাদের সভা ছিল রাজসভার মত, এবং এই 

সভায় নদীয়ার জ্ঞানী-গুণীরা অনেকে আসিতেন । 

হিরপ্যদাসদের সহিত বেশ কিছুট! ঘনিষ্ঠত। ছিল প্রভুর মাতামহ 

লীলাম্বর চক্রবত্তীর। এই সুবাদে প্রভূ হিরণা ও গোবদ্ধনদাসকে 
'আজা” বলিয়! সম্বোধন করিতেন । কাজেই প্রভুর ভক্তি-ধন্মের প্রচার 

ও সন্স্যাস গ্রহণের ঘটনাবলী বিশেষ আগ্রহ নিয়াই তাহারা লক্ষ্য 

করিয়া আসিতেছেন। 

প্রভু কাটোয়া হইতে অদ্বৈত আচার্য্যের গুহে আসিলেন। ভক্তি- 

প্রেমের রসঘন বিগ্রহ, দেবহূর্লভ মৃত্তি, এই নবীন সন্গ্যাসীকে দর্শনের 

জন্য শাস্তিপুরে ভীড় জমিয়া যায়, নানাদিক হইতে ভক্ত নরনারী 
সেখানে ছুটিয়া আসিতে থাকে। সপ্ুগ্রাম হইতেও বহু লোক 

শাস্তিপুরের দিকে রওন! হয়। এ সময়ে অভিভাবকদের সম্মতি নিয়া 
রদ্বুনাথও তাহাদের সঙ্গী হন। 
৯০ম৮ 
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অদ্বৈত আচার্য্যের ভবনে রঘুনাথ প্রভুর দর্শন পাইলেন ।১ প্রেমঘন, 
দিবামধুর মৃন্তি। একবার দর্শন করিলে নয়ন ফিরাইয়া নেওয়া 
যায় না। কখনে। দিব্য ভাবাবেশে প্রভু টলমল করিতেছেন । কখনো 
হইতেছেন সংজ্ঞাহীন । সার দেহে তাহার ফুটিয়া উঠিতেছে অশ্রুকম্প 
প্রভৃতি সাত্বিক বিকার । 

প্রভূকে ঘিরিয়। প্রহরের পর প্রহর চলিতেছে ভক্তদের নৃত্য ও 

কীর্তন। ঘন ঘন জয়ধ্বনিতে দিঙ.মগ্ুল প্রকমশ্পিত। মর্ত্যলোকে যেন 
এক দিব্য আনন্দের হাট বসিয়া গিয়াছে । 

সপ্তগ্রামের জমিদার হিরণ্য ও গোবদ্ধনদীসের সহিত অদ্বৈত 
আচাধ্যের পরিচয় অতি ঘনিষ্ঠ । তাই বালক রঘুনাথের প্রতি ন্মেহ- 
সমাদরের ক্রটি হইল না। অদ্বৈত তাহাকে প্রভু শ্রীচৈতন্তের 
চরণধূলি ও পবিত্র প্রসাদ দিয়াও তৃপ্ত করিলেন। 

রঘুনাথ শাস্তিপুর হইতে ফিরিয়া আসেন বটে, কিন্তু দীর্ঘদিন 
প্রভু শ্রীস্তৈম্কে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। প্রন্থুর অলোক- 
সামান্য রূপ, প্রেমার্তি, দিব্য ভাবাবেশ, আর তক্তদের আনন্দোচ্ছাস, 

সবকিছু মিলাইয়া যে অপরূপ ভাবমৃত্তিটি তাহার মানসপটে দীপ্যমান 

হইয়। উঠিয়াছে তাহার রং দিনের পর দিন আরো উজ্জল হইয়া 
উঠিতে থাকে । প্রভুর চরণে বালক রঘুনাথের হৃদয় বাধ! পড়িয়া 
যায় এক অজ্ঞাত প্রেমের বন্ধনে । 

ইতিমধ্যে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে ; রঘুনাথ 

পদার্পণ করিয়াছেন সতের বৎসরে । এই তরুণ বয়সে লোকে 
সাধারণতঃ আনন্দ উল্লাসের দিকেই ছুটে, পাধিব ভোগ সুখের দিকে 

আকৃষ্ট হয়। কিন্তু রঘুনাথের বেলায় দেখা যায় তাহার বিপরাীত। 

হৃদয়ে তাহার সদাই বহিতেছে বৈরাগ্যের হাওয়_সংসারে মন 

একদণ্ও টিকিয়। থাকিতে চায় না। 

১. বুন্দাবনের গৌড়ীয় বৈষব নেতাদের মধ্যে রখুনাথধান গোত্বামীই 
সর্ব প্রথমে প্রতু শ্রীচৈতন্তের দশন প্রাপ্ত হন। 
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লোকমুখে প্রভু শ্রীচৈতন্তের প্রকাশের কথা তিনি শুনিয়াছেন। 
লীলাচলে ভক্তগোষ্ঠী নিয়া যে লীলা তিনি করিতেছেন, প্রেমতক্তি- 
ধর্মের যে প্রবল তরঙ্গোচ্ছাস তৃপলিয়াছেন, সে সংবাদও রঘুনাথ 
পাইতেছেন। এসব শুনিয়া মন বড় উচাটন হইয়াছে, নীলাচলে 

গিয়া প্রভুর চরণে আশ্রয় নিবার অভিলাষ হইয়াছে, ছুনিবার | এ 

সময়ে বার বারই চেষ্টা করেন গৃহত্যাগ করার জন্য, কিন্তু বার বারই 

তাহার 'মভিসন্ধি কাস হইয়া যায়, ধরা পড়িয়া যান। 
রঘুনাথের মায়ের আহার নিদ্রা! প্রায় ত্যাগ হইয়া গেল। তিনি 

কহিলেন, “তোমরা ওর ভাল পাহারার বন্দোবস্ত করো, কোন ফাকে 

যেন না পালায় ।” 

এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে দেরী হইল ন1; কয়েকজন সঙ্গী ও 

পাইক নিযুক্ত হইল এই কাজে। তাহাদের উপর নির্দেশ রহিল, 
রঘুনাথ সপ্তগ্রাম ছাডিয়া কোথাও না যান, সেদিকে তাহারা তীক্ষু 
দৃষ্টি রাখিবে। 

পিতা ও পিতৃব্য ক্রমে বড় ভীত হইয়া পড়িলেন। রঘুনাথ 

সাত্বিক প্রকৃতির যুবক, ত্যাগ বৈরাগোর দিকে তাহার স্বাতাবিক 

প্রবণত1 ৷ এবার ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। 
এখন বড় প্রশ্ন, কোন্ উপায়ে তাহাকে সংসারে ধরিয়া রাখা 

যায়? পিত! ভাবিলেন, কুলগ্টরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা নিয়া সাধন তজন 
শুরু করিলে, পুজা-পার্ববণ, দান-ধ্যান প্রভৃতি কাধ্যে রত হইলে, 
হয়তো গৃহত্যাগের ঝোক কমিয়া যাইবে । ধীরে ধীরে সংসার 
জাবনে সে আকৃষ্ট হইবে। 

যছুনন্দন আচাধ্য গোবদ্ধনদাসদের কুলগুর | ইনি অছৈত 
আচার্ষ্যের নিকট বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, সুপগ্ডিত ও সাধননিষ্ঠ 

ব্রাহ্মণ বলিয়া সুনামও যথেষ্ট । তাহাকে আনাইয়া রঘুনাথকে মন্ত্- 

দীক্ষা! দেওয়। হইল । 
গুরুর নির্দেশমত বেশ কিছুদিন রঘুনাথ সাধন ভজন করিয়া 

চলিলেন, কিন্ত মন তাহার শান্ত হইতে চায় না, বৈরাগ্যের তীব্রতা 
দিন দিন কেবলই বাড়িতে থাকে । 
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অভিভাবকেরা এবার পরামর্শ করিয়! স্থির করিলেন, রঘুনাথকে 
তাড়াতাড়ি বিবাহ দেওয়া যাক । রূপসী তকণী পত্বীর আকর্ষণে 

যদি ব সংসারের দিকে মন কিছুটা ফিরিয়া আসে । 

স্থলক্ষণ| পরমা সুন্দরী পাত্রী মিলিতে দেরী হয় নাই। এক 
শুভলগ্নে জীকজমক সহকারে রঘুনাথের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। 
কিস্ত বিবাহিত জীবনেও রথুনাথের মনোভাবের তেমন কিছু পরিবর্তন 

দেখা গেল না, বৈরাগ্য দিন দিনই চলিল বৃদ্ধির পথে । 

এই সময়ে প্রভু শ্রীচৈতন্যের বিস্তারিত সংবাদ পৌছে সপ্ত- 
গ্রামে। প্রভু নীলাচল হইতে সম্প্রতি গৌড়-রামকেলীতে আসিফ! 
রাজমন্ত্রী সনাতন ও রূপকে কৃপ। করেন। তারপর বুন্দাবনে গমনের 

জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু সনাতনের পরামরশে এ যাত্রায় তাহার 

বৃন্দাবন যাওয়া হয় নাই। এক সপ্তাহের জন্য তিনি শাস্তিপুরে 
অদ্বৈত আচাধ্যের গৃহে অবস্থান করিবেন। হাজার হাজার ভক্ত ও 
দর্শনার্থী তাই সমবেত হইয়াছে সেখানে, দিনরাত বহিতেছে কীর্তন- 
নর্থনের আনন্দ আ্োত। 

রঘুনাথ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন প্রতুর দর্শনের জন্য, পিতৃব্য ও 
পিতাকে খুলিয়া বলিলেন তাহার মনের কথা । প্রভুর চরণ দর্শন ন 

করিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিবেন না। 
হিরণ্য ও গোবধ্ধন ছুই ভ্রাতায় মিলিয়া এবার বহু সলাপরামর্শ 

হইল। তাহার! ভাবিলেন, প্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্য রঘুনাথ উ্বত্তপ্রায় 
হইয়াছে । এবার তাহাকে দর্শন করিয়া, তাহার স্েহচ্ছায়ায় কয়েক- 
দিন কাটাইয়া! আলিয়া যদি সে কিছুট। শান্ত হয়, মন্দ কি? সঙ্গে 
কয়েকজন প্রবীণ ব্রাহ্মণ ও দেহরক্ষী যাইবে, সবাই মিলিয়া বুঝাইয়া 
স্থঝাইয়া আবার তাহাকে ফিরাইয়া আনিবে সপ্তগ্রামে | 

অভিভাবকদের অনুমতি নিয়া, প্রচুব ভেট-দ্রব্যসহ রঘুনাথ সদল- 
বলে উপস্থিত হইলেন প্রভুব সকাশে | 

কিন্ত এই দর্শন ও সান্গিধ্য তে তক্ত রঘুনাথকে শাস্ত করিতে 
পারিতেছে না। প্রভুর দিব্যমৃত্তি, আর তাহার মহাঁভাবের তরঙ্গ, এই 
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নবীন সাধককে আরো যেন উত্তাল করিয়া তুলিয়াছে। চরণতলে 
লুটাইয়। সাশ্রুনয়নে রঘুনাথ কহিলেন, “প্রভু, মনে প্রাণে উপলব্ধি 
করেছি, আপনি ছাড়৷ এ জগতে আর আমার কোন আশ্রয় নেই। 
বিষয়-বিষে জর্জরিত হয়ে পশুর জীবন মামি যাপন করছি । কৃপা 

ক'রে আমায় উদ্ধার করুন|” 

ন্তধ্যামী শ্রীচৈতন্তের কাছে রঘুনাথের অতীত, বর্তমান ও 
ভবিষ্যৎ কোন কিছুই অজানা নয়। রঘুনাথ যে তাহার চিহ্িত 

পরিকর, তাহার দিব/লালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহায়ক । কিন্তু সব 
কিছুই একট! ক্রম আছে, নিদ্ধারিত লগ্ন মাছে। রঘুনাথকে 
এখনে। যে বেশ কিছুদিন অপেক্ষ। করিতে হইবে, সংসারে থাকিয়। 

স্তাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে নিজের প্রস্ততি । 
তাহাকে আশা ও আশ্বাম দিয়া প্রভূ প্রণান্ত স্বরে কহিলেন £ 

স্থির হঞ্া ঘরে যাও না হও বাতুল। 

ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিদ্ধু কুল ॥ 

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া । 
যথাযোগ্য বিষয় ভুঙজ অনাপক্ত হইয়। ॥ 

অন্তবে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার | 
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥ 

(৮, চ, মধ্য, ১৬৭) 
নিভৃতে বসিয়। প্রভু আরো কহিলেন, “বৎস রঘুনাথ, তুমি মনে 

হু:খ করো না। বৃন্দাবনধাম দর্শন ক'রে আমি আবার নীলাচলে 

শ্ীজগন্ন/থের কাছে ফিরে আমবো | তখন তুমি কোন ছলে আমার 

কাছে গিয়ে উপস্থিত হবে । কোন ছলে, কি ক'রে যাবে, যথাসময়ে 

কচ তোমায় তা বলে দেবেন । কৃষ্ণ কপা রয়েছে যার ওপর তাকে 

কে ঠেকাবে ?” 

রঘুনাথ শুদ্ধসত্ব আধার, প্রেমভক্তির আলোকে হৃদয় কন্দর 
তাহার আলোকিত। তাই প্রভুর এই ইঙ্গিত হাদয়ঙ্গম করিতে দেরী 
হইল না। প্রভু কহিয়াছেন, অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করিতে 

হইবে, বিষয়কণ্ম পরিচালন! করিতে হইবে | আর এই সঙ্গে অটুট 
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রাখিতে হইবে প্রেমতক্তির নিষ্ঠা । তবেই জীবনে তাহার নামিয়া 
আসিবে কৃষ্-কপার অমৃতধারা ৷ প্রভুর শ্রীমুখের কথা কি করিয়। 
রঘুনাথ লঙ্ঘন করেন? 

অন্তরের আন্তি এবার অনেকটা প্রশমিত হইল। স্থির করিলেন, 

প্রভূ শ্রীচৈতন্তের নির্দেশ অন্নযায়ী এবার হইতে সংসারের কাজে 

রত থাকিবেন, আর অপেক্ষ! করিবেন সেই পরম লগ্নের জন্য যখন 

প্রভু তাহাকে করিবেন বিষয়কুপ হইতে উদ্ধার, ঠাই দিবেন তাহার 

চরণকমলে | 

শাস্তিপুর অদ্বৈত ভবন হইতে ফিরিয়া আসার পর দেখা গেল, 

প্রভুর সন্সেহ আশ্বাস-বাক্যে রঘুনাথের মন অনেকটা শাস্ত হইয়াছে । 
হিরণ্য ও গোবদ্ধন এই ম্থযোগে তাহাকে বিষয়কন্ম পরিচালনায় 

নিয়োজিত করিলেন। ন্ুবিস্তৃত মুলুকের রাজস্ব সংগ্রহ, স্থলতানের 
প্রাপ্য অর্থ জমা দেওয়া, অবাধ্য প্রজার শাসন প্রভৃতি অনেক কিছু 

গুরুত্বপূর্ণ কাজ মজুমদারদের দপ্তরে করার আছে। রঘুনাথ এখন 
পূর্ণবয়ন্ক যুবক ; শিক্ষা! দীক্ষা, মেধা প্রতিভা তাহার যথেষ্ট । এবার 

বিষয়কর্মে দক্ষতা অর্জন করিয়া সাংসারিক দায়িত্ সে বুঝিয়া নিক্, 
ইহাই পিত। ও পিতৃব্যের পরম কাম্য। 

রঘুনাথের এই কাধ্যভার গ্রহণ করার কিছুদিনের মধ্যেই দেখা 
দিল এক কঠিন সঙ্কট । এই সঙ্কটকালে রঘুনাথ উপস্থিত ন! থাকিলে 

হিরণ্য ও গোবদ্ধনের রাজন্ব ইজারার কাজ চিরতরে বিপর্যস্ত হইত, 
সমূলে তাহারা ধ্বংস হইতেন। 

গৌড়-অধিপতি হুসেন শাহের অধীনে একজন মুসলমান আমীর 
সপ্তগ্রামের মোক্তাদার হন, সরকার হইতে এটি বন্দোবস্ত করিয়। 
নেন। তাহার লোভ ছিল অত্যধিক, নিম্পেষণের চাপে প্রজাদের 

অনেকে বিদ্রোহী হইয়া উঠিত এবং রাজন্ব আদায় পুরাপুরিভাবে 
হইত না। আমীর নিজের খাতে টাকা টানিয়। নিয়। স্থলতানের 

খাতে রাজন্থ আদায় কম দেখাইতেন, এবং মুসলমান বলিয়া বৎসরের 

পর বতনর এই ধরণের প্রশ্রয় নিতে তিনি সাহসী হইতেন । শেষটায় 
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স্থলতান বিরক্ত হইয়া তাহাকে বরখাস্ত করেন, হিরপ্যদাস ও 

গোবঞ্ধনকে নিযুক্ত করেন তাহার স্থানে। 

হিরণ্যদাস বেশ দক্ষতার সহিতই রাজস্ব আদায়ের কাজ করিতেন । 

তাহার আমলে প্রজাদের অসন্তোষ কম ছিল, আদায় তাই রীতিমত 

হুইত। স্ুলতানকে তাহার পাওন। বারে! লক্ষ টাকা মিটাইয়া দিয়াও 
আটলক্ষ টাকা মজুমদারের নিজের ঘরে তুলিতে পারিতেন। পূর্বতন 
মোক্তাদার, আমীর, ইহ। লক্ষ্য করিলেন, ঈর্ার আগুন হৃদয়ে জ্বলিয়া 

উঠিল। সুলতানের নিকট অভিযোগ করিলেন, হিরণ্যপাস কয়েক 

লক্ষ টাক! বেশী আদায় করিতেছে, কিন্ত অন্যায়ভাবে সরকারী 

কোষাগারকে করিতেছে বঞ্চিত। এই অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে 

ষড়যন্ত্র জালও বিস্তারিত হইল । 

স্থলতান হুসেন শাহ তখন রাজন্বের আদায় বৃদ্ধি করিয়। রাজ- 

সিংহাসনকে সুদ্ঢ় করিতে ব্যগ্র। আমীরের উক্কানীতে তিনি ত্ুদ্ধ 

হইয়া উঠিলেন, সেনাদল সহ এক উজীরকে পাঠাইলেন হিরণ ও 
গোবদ্ধনকে গ্রেপ্তার করিয়া গৌডে নিবার জন্য | 

হিরণ্য রাজধানীর সকল খবরই রাখেন | সেনাদল আসিতেছে 
খবর পাইয়া ভাতাসহ তিনি সপ্তগ্রাম হইতে পলায়ন করিলেন। 

ভাবিলেন, কিছুদিনের জন্য গা-ঢাক দিয়া! থাক যাক, তারপর 

স্থলতানের ক্রোধ প্রশমিত হইলে আত্ম প্রকাশ কর! যাইবে । 

এদিকে মজুমদার ভ্রাতাদের দেখা ন। পাইয়া উদ্জীর তাহাদের 

প্রতিনিধি রঘুনাথকেই গ্রেপ্তার করিয়। বসিলেন। তারপর তাহাকে 

গোৌড়ে নিয়। গিয়! নিক্ষেপ কর! হইল কারাগারে । 

কারাগার হইতে রোজই সুলতান হুসেন শাহের দরবারে 

রঘুনাথকে হাজির কর! হয়। আর ভন! ও তীতি প্রদর্শন চলিতে 
থাকে দিনের পর দিন। 

রঘুনাথকে স্থলতান চরম দণ্ড দিতেছেন ন। ছুটি কারণে । প্রথমত, 

মজুমদারের দক্ষ লোক। ভবিষ্যতে ইহাদের দ্বার রাজন্ব বাড়ানো 

যাইবে, এই সম্ভাবনা রহিয়াছে । দ্বিতীয়ত, ইহারা জাতিতে কায়স্থ, 
চাতুর্য্য ও চক্রান্তে কুশল, প্রজাদের বিজ্রোহী করিয়া বা অপর কোন 
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কুট চাল চালিয়৷ রাজস্বের আদায় ব্যবস্থ। ইহার! বিপধ্যস্ত করিতে 
পাবে। তাই রঘুনাথকে কারাগারে রাখিয়া ও ভয় দেখাইয়া 
কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা চলিতেছে । 

রদ্ুনাথ বুঝিলেন, কৌশল অবলম্বন না করিলে এই নিধ্যাতনের 

হাত এড়ানো যাইবে ন। স্থির করিলেন, মিষ্টি কথায় সুলতাঁনের 

হৃদয় গলাইবেন, চেষ্টা করিবেন একট আপোষ মীমাংসার জন্ত | 

করজোড়ে, সবিনয়ে সেদিন স্থলতানকে নিবেদন করিলেন, 

“আমার বাবা ও জ্যেঠা আপনার ভাই । আর 'আমি হচ্ছি আপনার 

পুত্রের মত। আমাদের ভেতব বিরোধ বা মনোমালিন্য থাকৃবে 

কেন? তাছাড়া, আপনি হচ্ছেন দেশের রাজা, সবার প্রতিপালক । 

সান বুদ্ধিতে আপনি প্রবীণ, শাস্ত্রত্ব ধর্মতত্ব সব কিছু আপনার 
আয়ত্বে। আপনার মত মহান্ ব্যক্তি যদি নিষ্ঠর ব্যবহার করেন, 
ঘবে কার কাছে গিয়ে আমি দাড়াবো ৮” 

এই [বিনয়নআ্র বচন, আর রঘুনাথের প্রিয়দর্শন মুত্তি, ছুসেন শাহের 

মন গলাইয়। দ্রিল। মমতাপূর্ণ স্বরে কহিলেন, “দ্যাখো বেটা, 

তোমার জ্যাঠা খুব কৃতী লোক, সন্দেহ নেই । আট লক্ষ টাকা 

প্রতি বৎসর রাজন্ব থেকে একলা সে ভোগ করে। তা থেকে 
আমায় কিছু দেওয়া কি তার উচিত নয়? তুমি বাড়ী ফিরে যাও। 

তাকে একথা বুঝিয়ে বলো । আমি তোমাদের সবাইকে মার্জন। 

করলাম |” 

রঘুনাথ সুলতানকে প্রতিশ্রুতি দেন, পিতৃব্যকে এ প্রস্তাবে তিনি 

রাজী করাইবেন। মুক্তি পাইয়া সপুগ্রামে তিনি ফিরিয়া আসেন এবং 
তাহার মধ্যস্থতায় মজুমদার ভ্রাতৃদ্বর এবং সুলতানের মনাস্তর অত:পর 

অতি সহজে মিটিয়! যায়। 
এবার বুঝা গেল, প্রভু শ্রাচৈতন্য কেন রঘুনাথকে আরো কিছুদিন 

সংসারাশ্রমে থাকিতে বলিয়াছিলেন। এতদিন বৈষয়িক কাজ-কন্মম 

রঘুনাথ অনাসক্ত হইয়। করিয়াছেন ৷ আত্মিক জীবনের প্রস্ততি তাহার 
গড়িয়। উঠিয়াছে এই অনাসক্তির মধ্য দিয়া | শুধু তাহাই নয়, 
জমিদারী পরিচালনার ভার এ সময়ে রঘুনাথের হাতে না৷ থাকিলে 
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স্সতানের সহিত আপোষ-মীমাংসা সম্ভব হইত না। ফলে হিরণা ও 

গোবদ্ধন মজুমদারকে হইতে হইত সর্বস্বান্ত । 

কিছুদিনের মধ্যে রঘুনাথ এক আনন্দ সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। 

প্রভু শ্রীচৈতন্তের প্রধান পাধদ নিত্যানন্দ প্রভূ পানিহাটিতে আসিয়া 

উপস্থিত হইয়াছেন, ব্রাহ্মণ শূদ্রে ধনী নির্ধন সবাইকে নিবিবগারে 

বিলাদতেছেন প্রেমধন । তাহার টদ্দণ্ড কীর্বন-নর্তনে সার আনন্দ - 

রঙ্গে ভক্ত নরনারীর হৃদয় উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে। রাঘব পণ্ডিতের 

ভবন হচ্গয়াছে তাহার প্রধান কম্মকেন্দ্র। 

পানিহাটি সপ্তগ্রাম মুলুকেরই অন্তভূক্তি। তাছাড়া, খুব বেশী 

দূরে নয়। বঘুনাথ স্থির করিলেন, একবাব নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ 
দর্শন করিয়া আসিবেন। 

“কেমন করিয়া লক্ষ লক্ষ সাধারণ লোককে হরিনাম দিয় 

ভাবাবেশে মাকুল কাবতে হয়, অক্রোধ পরমানন্দ' নিত্যানন্দ 

তাহাতে স্বভাবসিদ্ধ। তাঙ্গার যুত্তিতে কি দিব্য ভাব ছিল, মুখের 
কথায় কি মধু ছি “, কীর্তনে কি মদির৷ ছিল, হাস্তরসে কি চটুলতা। 
ছিল যে, যখনই কেহ তাহাকে দেখিত বা নামটি কর্ণে শুনিত, তখনই 

সে কেমন ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হইত। তিনি যেখানে যাইতেন দেশের 

লোক নাচিয়। উঠিত, সব ফেলিয়। তাহার সঙ্গে যাবার জন্য ছুটিত, 

আর দেখময় লোকারণ্য হইত, মুদঙ্গ-করতালে ঘনান্দোলিত হইয়। সে 

অঞ্চলে বিজয়ী সেনাপতির মত এই অপরূপ অবধূতের বিজয়-হুন্দভি 
বাজিয়া উঠিত | চৈতন্ত-ভাগবতে পানিহাটিতে নিত্যানন্দ প্রভুর 

অন্ত্যভুত লীল! অতি সুন্দরভাবে বণিত হইয়াছে । সে লীলার 

বৈছ্যাতিক শক্তিতে তিনমাস কাল সে স্থানের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা 

বিস্মৃতের মত ছিলেন ।** 

নিত্যানন্দ স্বরূপেব প্রেম দৃষ্টিপাতে। 

সবার হইল আত্মবিস্থৃতি দেশেতে ॥ 

১ সপ্তগোষ্বামী, বাতুল রখুনাথ 
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তিনমাস কারে! বাহা নাহিক শরীরে । 

দেহধন্ম তিলাদ্ধেক কাহারে ন। শ্ষুরে ॥ 

( চৈ-ভা, অন্ত, ৫ম ) 

রঘুনাথ পানিহাটিতে উপনীত হইলেন । গঙ্গাতীরে বটবৃদ্গের 
নীচে কীর্তন-নর্তনের শেষে প্রভু নিত্যানন্দ স্থগণ পরিবৃত করিয়। 

বসিয়া আছেন। গৌরকান্তি, সমুন্নূত দেহ। আয়ত নয়ন ছুটি দিব্য 
আনন্দের দাপ্তিতে প্রোজ্জল। সদানন্দময় এই মুক্ত পুরুষের দিকে 

ভক্তের! নিনিমেষে চাহিয়া আছেন। এসময়ে রঘুনাথ নিকটে গিয়। 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন । 

রাঘব পণ্ডিত ও অন্যান্ত তক্কের। রঘুনাথকে চিনিতেন। তাহারা 
তাহার পরিচয় জানায় দিলেন, “প্রভু, ইনি হচ্ছেন রঘুনাথদাস 
মজুমদার, সপ্তগ্রামের গোবদ্ধনদাসের পুত্র ।” 

নিত্যানন্দ পুরীধামে থাকিতে শ্রীচৈতন্তের কাছে রথুনাথের কথা, 
তাহার প্রেমান্তির কথা শুনিয়াছেন। পরম সমাদরে তাহাকে কাছে 
টানিয়। নেন, নিজের চরণ ছুটি স্থাপন করেন তাহার মস্তকে। 

কৌতুক ভরা কণ্ঠে বলেন. “ওহে চোরা, তবে দেখছি এতদিন পরে 
তোমার দেখ! পেলাম | ভালই হুল, এবার তুমি আমার তক্তদের 

দ্বধি চিড়া খাইয়ে তৃপ্ত করো ।” 

কৌতুকী নিত্যানন্দের “চোরা” কথার নিহিতার্থ, রঘুনাথ তার 
প্রকৃত স্বরূপটি চমতকাররূপে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। ভত্তি- 

প্রেমের সাধনা ও আন্তির ফলে অন্তর তাহার রহিয়াছে কষ্ণময়, 

কিন্ত বাহাজীবনে বিষয়ীর মতই তিনি চলাফের। করিতেছেন। 
এই প্রচ্ছন্ন সাধককে সদানন্দময় নিত্যানন্দ সেদিন সবার সমক্ষে 

জানাইলেন তাহার সোতসাহ সাধুবাদ । শুধু তাহাই নয়, সহত্র সহ 
ভক্ত বৈষ্বকে তোজনে পরিতৃপ্ত করার বিরল স্থযোগও এসময়ে 

ভাহাকে তিনি দান করিলেন। 
অর্থের এমনতর সদ্ধাবহারই যে রঘুনাথ চাহেন। তাই পরম 

উৎসাহে তিনি তৎপর হইয়া, উঠিলেন দধি চিড়ার এই মহোৎসবে। 
লোকজন ও অর্থের তাহার অভাব নাই, অল্প সময়ের মধ্যে সকল 
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কিছু ব্যবস্থা হইয়া গেল। পর্ধবত প্রমাণ চিড়ার সপ আর শত শত 
ভাণ্ডের দধি, ক্ষীর, গুড় যেমন দেখা গেল, তেমনি আমিয়! জুটিল 

সহতঅ্র সহস্র ভক্ত নরনারী। নিত্যানন্দের প্রেরণায় ও রঘুনাথের 

ব্যবস্থাপনায় যে বিরাট মহোৎসব সেদিন পানিহাটিতে সম্পন্ন হয়, 
তাহার আনন্দ-তরঙ্গ অচিরে ছড়াইয়। পড়ে সার গৌড়দেশের 

দিকে দিকে। 

কথিত আছে, সেদিনকার মহোৎসবে, নিত্যানন্দের আকর্ষণে ও 

অলৌকিক শক্তির প্রভাবে স্বয়ং প্রতু শ্রীচৈতন্য সুক্স্রদেহে পুলিন- 
তোজনে আবিভূত হন, পঙ্ক্তির মধ্যে বসিয়া ভক্তপ্রদত্ত চিড়। দধি 
সানন্দে হণ করেন। বৈষ্ণবেরা অনেকেই বলিতে থাকেন, রঘুনাথ 

মহা তাগ্যবান্ ব্যক্তি, তাহাকে কৃতার্থ করার জন্যই ঘটিয়াছে কপালু 

প্রভুর আবিভাব। 

রাঘব পণ্ডিতের গৃহেও সেদিন রাত্রিতে বৈঝুব সেবার সময়ে 
ঘটে এমনি এক অলৌকিক কাণ্ড । নিত্যানন্দের পাশে রাখ হইয়াছে 
প্রভু শ্রীচৈতন্যের ভোজন-আসমন। এই আলনে সশরীরে প্রত 
আবিভূতি হন, নিত্যানন্দ ও রাঘব পণ্ডিত উভয়ে এই টিনার 
আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়েন । 

রাঘব ছুই প্রভুর ভোজনাবশেষ ভক্ত-রঘুনাথকে সযত্বে আনিয়! 
দিলেন। নেেহভারে আশিস্ জানাইয়া কহিলেন, “রঘুনাথ, তোমার 
ভাগ্যের সীমা নেই। প্রভু শ্রীচৈতন্থ স্বয়ং এলে ভোজন ক'রে গেলেন 

আজ এখানে । এই নাও ভার পবিত্র গ্রসাদ, জীবন তোমার ধন্য 
হোক্, সর্বববন্ধন থেকে মুক্ত হও তুমি ।” 

পরের দিন প্রভাতে গঙ্গান্নান সমাপন করিয়া নিতানন্দ তক্তদের 

সঙ্গে ইষ্টগো্ঠী করিতেছেন, এ সময়ে রঘুনাথ আসিয়া তাহার চরণ 
বন্দনা করিলেন । সজল নয়নে, যুক্তকরে কহিলেন, “প্রভু আমি 

বিষয়ী--জীবাধম । বামন হয়ে চাদ ধরার অভিলাষ জেগেছে মনে । 
প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয় পাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছি । কিন্তু ভব- 

বন্ধন আমার যে এখনে! টুট্ছে না। আপনি আশীর্বাদ করুন, 
আমার অভীষ্ট যেন পুরণ হয় ॥% 
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নিত্যানন্দ নেহপুর্ণ স্বরে কহিলেন, “রঘুনাথ, আমি প্রাণভরে 
'আশীবর্বাদ করছি। শ্রীচৈতন্যের চরণকমলে তুমি আশ্রয় পাবে। তার 
অগ্তরঙ্গ তক্তরূপে সেবার অধিকার তুমি লাভ করবে ।” 

শ্রীচৈতন্যের প্রধান পার্দের এই আশীব্বাণী রঘুনাথের সাধৰ- 

জীবনে উত্তরকালে সফল হইয়া উঠিয়াছিল। 

পানিহাটিতে নিত্যানন্দের দর্শন ও মঙোতৎমবে ভক্ত বৈষবদের 

সঙ্গ লাভের পর বঘুনাথের বৈরাগ্য ও বিষয় বিতৃষণ। চরমে উঠে । 

প্র চৈতন্যের সন্নিধানে কবে যাইবেন, কি করিয়া যাইবেন, ইহাই 

হয় তাহার ধ্যান জ্ঞান | 

সপ্তগ্রামে নিজ গুহে ফিরিয়া আনিলেন বটে, কিন্তু প্রাসাদের 

অভ্যন্তরে মার প্রবেশ করিলেন না। বহিব্বাটিতে, ছুর্গামগ্ডপের 

এক কোণে, অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

বাড়ীর লোকের প্রমাদ গণিলেন। মায়ের কান্না, পত়ার আগ্ডি 

আব মাঁভভাবকদেব তিরস্কার কোন কিছুতেই ফল হহল ন।। 

পিতা ও পিতৃবা এবার তাহার পাহারার ব্যবস্থা আরো ঘট 

করিলেন। যখন যেখানে তিনি যান, একদল সঙ্গী পরামর্শদাতা 

বা প্রচ্ছন্ন রক্ষী সঙর্কভাবে ঘিরিয়া। থাকে । এই ব্যুৃহ তেদ করিয়া 
ন'লাঁচলের দিকে ধাবিত হওয়া বড় কঠিন। 

প্রভু চৈতন্তের আশ্বাস বাণী রঘুনাথের স্মরণে আমিল,_কৃষ্ণ 
ভাহার অবরোধ মোচনের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন । অচিরে স্থযোগ 

একটা উপস্থিত হইবেই । খিঙ্ন হাদয়ে এই আশা নিয়াই তিনি দিন 

&ণিতে থাকেন । 

এসময়ে একদিন অযাচিতভাবে আসিয়। যায় তাহার পলায়নের 

স্মযোগ । কুলগুরু যছ্ুনন্দন আচার্য্য হঠাৎ শেষ রাত্রে রঘুনাথের কাছে 
আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, “বাবা রঘুনাথ, আমি এক মহা! বিপদে 

পড়ে তোমার কাছে এসেছি ।” 

“আমি আপনার সেবক | কি আমার করতে হবে, আদেশ দিন । 

আমি যথাসাধ্য তা করবে।1” ব্যস্ত হইয়া উত্তর দেন রঘুনাথ। 
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“আমার গুহে শীবিগ্রহ রয়েছেন, তা জানো । যে ব্রাহ্মণ ছেলেটি 

এই বিগ্রহের পুজো ক'রে সে আজ ক*দিন হয় কাজ ছেড়ে দিয়েছে | 
আমি নিজে অশক্ত । কি ক'রে ঠাকুরের সেবা পৃজ1 1নর্বাহ হবে 
ভেবে পাচ্ছিনে। পুজারী ব্রাহ্মণ ছেলেটিকে তুমি যদি নিজে বলে 
দাও, তাহলে তোমার কথ! ঠেলতে সে সাহস করবে না৷ তুমি এখনই 

একবার চল, আমায় মুক্ত করে। এ বিপদ থেকে ।” 

রঘুনাথ তখনই রওন৷ হইলেন তাহার সঙ্গে। কুলগ্রুর সঙ্গে 
যাইতেছেন তাহারই জকরী কাজে । তাই রক্ষীরা কেউ আব তাহাকে 
বাধ। দিল না। 

প্রাসাদের বাহিরে কিছুটা রাস্ত। গিয়া রদ্ুনাথ আচাধ্যকে 
কহিলেন, “প্রভু, আপনি আর অনর্থক কষ্ট ক'রে আমার সঙ্গে পূজারী 
ব্রাহ্মণের কাছে যাবেন কেন? আপনি সোজা 'মাপনার বাড়ীতে 

চলে যান। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে আপনার ওখানে যাচ্ছি !” 

আচাধ্য ভাবিলেন, এ অতি উত্তম কথা । বঘুনাথের জন্য তিনি 
নিজ গৃহেই অপেক্ষা করিবেন | 

পলায়নের এই পরম ন্থুযোগ রঘুনাথ ছাড়িলেন না। পুজারী 
ব্রাহ্মণকে যছনন্দন আচারধ্যের কাছে পাঠাইয়। দিয়া ধাবিত হইলেন 

নীলাচলের দিকে । রাজপথ পরিহার করিলেন, কারণ রক্ষীর। তাহার 
পশ্চাদ্ধাবন করিয়া হয়তো ধরিয়া! ফেলিবে । ভ্রতপদে চলা শুরু 

করিলেন বনপথ দিয়া । 

উষার আলোক তখনে। ফুটিয়া উঠে নাই । অন্ধকারাচ্ছন্ন বিস্তৃত 

অরণ্যের মধ্য দিয়া রঘুনাথ পথ চলিতেছেন, কাটা ও কাঁকরের 

আঘাতে পদতল হইতেছে ক্ষত-বিক্ষত | কোনদিকে তীহার ভ্রাক্ষেপ 

নাই, উন্মাদের মত উদ্ধশ্বাসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছুটিয়। চলিয়াছেন। মুখে 
নিরন্তর জপিতেছেন কৃষ্ণ নাম, আর লক্ষ্য স্থির রাখিয়াছেন প্রভু 

শ্রীচৈতন্যের চরণ-পক্কজে । 

পদত্রজে নীলাচল যাত্র। তখনকার দিনে ছিল অতি দুরূহ | পথে 

সাপ বাঘের ভয় যেমন ছিল, তেমনি ছিল নরঘাতক দস্যুদের উপদ্রব | 

এসব কোন কিছু গ্রাহ্য না করিয়া রঘুনাথ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। 



১১৬ ভারতের সাধক 

এভাবে আঠারো দিনের পথ তিনি অতিক্রম করিলেন বারো দিনে । 

এই বারো দিনের মধ্যে তিন দিন সামান্য কিছু আহার জুটিয়াছে, 

আর বাকী নয়দিন কাটিয়াছে অনাহারে | এই অবস্থায়, শ্রাস্ত ক্রাস্ত 

দেহে, জগন্নাথক্ষেত্রে গিয়া তিনি পৌছিলেন। তারপর সরাসরি 
পতিত হইলেন প্রভুর চরণতলে । 

প্রভু শ্রীচৈতন্ত ভাবাবিষ্ট হইয়া! ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে বসিয়। 
আছেন । চরণে পতিত, অস্থিচন্মলার, অচেতন-প্রায় নবাগত ভক্তকে 

চিনিতে পারিয়া প্রভুর পার্ধদ মুকুন্দ দত্ত চমকিয়। উঠিলেন। একি! 
এ-যে সপ্তগ্রামের ক্রোড়পতি জমিদারের তনয় রঘুনাথ-_বিষয়-বিরাগী 
ভক্ত রঘুনাথ ! 

প্রভু তখন ভাবাবেশে রহিয়াছেন। মুকুন্দ দত্ত ভূতলে শায়িত 
রঘুনাথের দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, ব্যস্তভাবে তাহার 
পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন । 

প্রভু শ্রীচৈতন্তের অধরে ফুটিয়া উঠে, প্রসন্ন মধুব হাসি। মুমুক্ষু 

রঘুনাথকে সন্সেহে তুলিয়া নিয়। তিনি আলিঙ্গন দেন। রঘুনাথ 
বিতোর হন স্বগর্ণয় আনন্দে, পথশ্রম আর অনাহার অনিদ্রার সব কিছু 
কষ্ট বিস্মৃত হইয়! যান, প্রভূর চরণে বার বার জানান প্রাণের আকুতি, 
মাগেন পরমাশ্রয়। 

আশ্বাস ও অভয় দিয়া প্রভু রঘুনাথকে আন্তরিক আশীর্বাদ 

জ্ঞাপন করেন। সকলকে নির্দেশ দেন এই নবাগত ভক্তকে সাদরে 
গ্রহণ করার জন্য । 

প্রেমপুরণ স্বরে প্রভু এবার কহেন, “রঘুনাথ, গ্যাখো, কৃষ্ণের কি 
অপার কপা । এবার তিনি তোমায় টেনে আনলেন বিষয়-কুপ থেকে। 

প্রেমভক্তির আনন্দলোকে এবার তোমার যাত্রা! শুরু হ'লো।।” 

সজল নয়নে, বাম্পাকুল কণ্ঠে রঘুনাথ উত্তর দেন, “প্রভু, আমি কৃষ৷ 
জানিনে, কৃষ্ণকৃপ। কি তা জানিনে। কিন্তু এটা নিশ্চিতরূপে জেনেছি, 
প্রত্যক্ষ করেছি, তোমার কপাই আমায় আজ উদ্ধার করলে1।” 

কপাময় প্রভু তখনই স্বরূপ দামোদরকে ডাকিয়া কহিলেন, 
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“এই রঘুনাথ আমি সপিন্থ তোমারে । 
পুত্র-ভূত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে। 
তিন রঘুনাথ নাম হয় মোর স্থানে । 

স্বরপের রঘু আজি হৈতে ইহার নামে । 
"স্বরূপ দামোদর শ্রীচৈতন্যের সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ তক্ত, তিনি 

ঠাহার দ্বিতীয় স্বরূপ *₹ যেমন পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান, তেমনই, গুরুগস্তীর 

ভাবময় রসজ্ত ভক্ত । প্রভূ নিজেই বলিতেন, নিগৃঢ় সাধনতত্ব ও 
ব্রজের লীলারস রহস্ত তাহার অপেক্ষা স্বরূপ দামোদর অধিক 

জানিতেন। রঘুনাথের প্রেমের একাগ্রতা এবং সাধনের দৃঢ়তার 

বিষয় তিনি বুঝিয়াছিলেন। এরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ সাধকই গৃঢ়তত্ 
অনুশীলনের অধিকারী, স্থতরাং রঘুর উপযুক্ত গুরু স্বরূপ দামোদর । 

এজন্য প্রভু তাহার এই প্রিয় পদার্থটিকে আদর করিয়। সেই মম্মমী 
ভক্তের করে সমর্পণ করিলেন। বিশেষতঃ তিনি জানিতেন, প্রিয় 

ভক্তটিকে যথোচিত আদর যত্ব বা শিক্ষাদান করিবার সময় বা! সুযোগ 
ভাহার নাই ; এজন্য রঘুনাথের এস্কাস্ত মঙ্গল বিধানের জন্য, তাহাকে 
পুজ্রবৎ ভৃত্যবং প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত, দরিদ্রের নিজপুরকে 

ধনীর গৃহে পোষ্যপুজ করিয়া দিবার মত রঘুনাথকে হাতে হাতে 

ধরিয়া স্ববূপকে দেওয়া হইল । সেইদিন হইতে যত কাল রঘুনাথ 

নীলাচলে ছিলেন, তিনি “ম্বরূপের রঘুনাথ নামে সকলের নিকট 

পরিচিত হইলেন ৯।” 

গৌড় হইতে আসমিবার সময় রঘুনাথ চরম কষ্ট পাইয়াছেন। 
পথশ্রম, অর্ধাশন ও অনিদ্রায় শরীর প্রায় বিধ্বস্ত । তছৃপরি কয়েক 

দিন তাহাকে জরে ভূগিতে হইয়াছে এবং এজন্য লঙ্ঘন দিতে হইয়াছে। 
লঙ্ঘনের পর রোগীদের রসাল বস্তু ভোজনের জন্য স্বাতাবিক 

একট! ইচ্ছ! জন্মে। রঘুনাথের বেলায়ও তাহ! দেখ! দিল। নুস্বাহ 
ভোজ্য বস্তুর জন্ত তিনি উৎন্থক হইয়া উঠিলেন। 

প্রভু তাহার সেবক গোবিন্দকে বলিয়া দিয়াছেন, কয়েকদিন 

১ রধুনাথদাস গোসত্বানী £ সতীশচন্দ্র মিত্র 
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রঘুনাথকে যেন তাহার পাতের প্রসাদই দেওয়া হয়। বল! বাহুল্য. 
সে প্রসাদ বৈরাগী সন্াসীদেরই উপযোগী । অথচ সগ্ভ রোগমুক্ত 
রঘুনাথের জিহ্বার লালসা যাইতেছে না। অগত্যা! সেদিন তিনি 

মনে মনে প্রভুর উদ্দেশে নান! রুচিকর চব্যচোষ্য ভোগ দেন, তারপৰ 
মনে মনেই তাহ। গ্রহণ করিয়া হন পরিতৃপ্ত | 

এই মানস ভোজের পরদিনই প্রভাতে উঠিয়। প্রভূ স্বরূপকে 
কহিলেন, “ম্বরূপ, আজ আনার শরীরটা তত ভাল নেই, অজীর্ণ 
হয়েছে । রঘুনাথ আমা কাল অতিরিক্ত ভোজন করিয়েছে ১।” 

দীনাতিদীন পথের ভিখারী রূপে রঘুনাথদাস নীলাচলে আসয়। 
পৌছিয়াছেন। প্রভুকে সুস্বাতু বস্ত্র ভোজন করানোর সামর্থ্য 

তাহার কই ? সময়ই বা! কই? প্রভুর এ ভোজন তো কাহারে! চক্ষে 

পড়ে নাই? স্বরূপ ও অন্যান্য "স্তরঙ্গ ভ্যাক্তিরা বুঝিলেন, ইহা প্রতুর 

মানস ভোজন, আর ইহা! সম্ভব হইয়াছে ভন্ত বখঘুনাথবর মানস- 

নিবেদনের ফলেই | 
রঘুনাথও উপলব্ধি করিলেন, অন্তর্য্যামী প্রভুর দৃষ্টিতে ভক্তদের 

ভাবনা চিস্তার ক্ষীণতম বুদ্বুদ্টিও ধর। পড়িয়া! যায়। তাই তাহার 
বৈরাগ্য সাধন! সম্পূর্ণ করিতে হইবে পরম নিষ্ঠাতরে, আর সার! 
দেহ-মন-প্রাণ নিয়োজিত করিতে হইবে এই সাধনায় । 

কয়েকদিন বিশ্রাম ও আহার বিহারের পর রঘুনাথের শরীর 
কিছুটা সুস্থ হইয়া উঠিল। এবার তিনি ব্যাকুল হইলেন প্রভুর কাছে 
সাধন নির্দেশ নিবার জন্য । তীহার সমস্ত ভার অপিত হইয়ছে 

স্বরূপ দামোদরের উপর ॥ তাই ন্বরূপকে সেদিন একান্তে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “কয়েকটি দিন গত হ'লো। কই, প্রভু তো৷ আমায় সাধন 
তজন সম্বন্ধে, সাধ্যসাধনতত্ব সম্বন্ধে নিজে কিছু বলছেন না? আমার 

হয়ে আপনি তাকে একটু বলুন ।” 

স্বরূপ প্রভুর কাছে রঘুনাথের ব্যাকুলতার কথা উঠাইলেন 
তখনি সর্ব সাক্ষাতে প্রভু দিলেন তাহার নির্দেশ £ 

১ ভক্তমাল গ্রন্থে অস্ত্ধ্যামী প্রতৃর এই মনোরম আখ্যান্লিকাটি বর্ণন। কর, 
হুইয়াছে। 
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হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল। 
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল ॥ 

সাধ্য সাধন তত্ব শিখ ইহার স্থানে । 
আমি যত নাহি জানি ইহ তাহ! জানে ॥ 
গ্রাম্য কথ! না! কহিবে, গ্রাম্য বার্তা না শুনিবে। 
ভাল ন1 খাইবে আর ভাল ন! পরিবে ॥ 

অমানী মানদ কুষ্ণনাম সদ লবে। 

ত্রজে রাধাকৃষণ সেবা মানসে করিবে ॥ 

এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ। 

ব্বরূপের ঠাই ইহার পাবে সবিশেষ ॥১ 
( চৈ, চৈ, অস্ত্যু-৬ ) 

সাধারণভাবে প্রভূ নবীন ভক্তদের উপযোগী কয়েকটি উপদেশ 
দিলেন বটে, কিন্তু তাহার নিগৃঢ় ব্রজরস তত্ব । শিক্ষা দেওয়ার ভাব 
রহিল স্বরূপ দামোদরের উপর | সেইজন্যই তে। তিনি স্বরূপের হাতে 
রঘুনাথকে একান্তভাবে সপিয়। দিয়াছেন । 

এদিকে রঘুনাথের পলায়নের পর সপ্তগ্রামের মজুমদার প্রাসাদে 

নামিয়া আসিয়াছে বিষাদের অন্ধকার । রঘুনাথের তরুণী পত্বী 

অবিরত ক্রন্দন ও বিলাপের পর মৃতকল্প হইয়া পড়িয়। আছেন। 
জননী হইয়াছেন উন্মাদিনীর মত, তাহার বুক ফাট। হাহাকার শুনিয়া 
অশ্রজল রোধ করা যায় না। হিরণ্য ও গোবর্ধন একমাত্র পুত্রের 

অদর্শনে হতাশ হইয়া বসিয়া আছেন । তাহার! বিচক্ষণ ব্যক্তি, বুঝিয়া 

নিয়াছেন, রঘুনাথ নিশ্চয়ই নীলাচলে গিয়া আশ্রয় নিয়াছেন প্রভু 

শ্রীচৈতন্যের চরণে । আর ত্বাহাকে এই বৈরাগ্য-আশ্রম হইতে 
ফিরাইয়। আন। যাইবে না। 

কিন্তু রঘুনাথের মাতাকে শান্ত করা যায় কই? কাঁদিয়া কাদিয়া 

বলিতেছেন, “যেমন ক'রে ছোক্ু তোমরা! আমার নয়নের মণি 

রঘুনাথকে ফিরিয়ে আনো । দরকার হলে তাকে ঘরে বেঁধে রাখো । 

এই প্রাসাদে এত লোকজন, এত রক্ষী, আছে কী করতে ?” 
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গোবদ্ধন মজুমদার স্ত্রীকে নানা ভাবে বুঝান, এতকাল চেষ্টা 
করেও রঘুনাথকে আমরা ধরে রাখতে পারলাম না। এই হচ্ছে 
বিধিলিপি। আরো কহিলেন £ 

“ইন্দ্র সম এশ্বর্য্য, স্ত্রী অগ্সরা সম। 

এসব বাধিতে নারিলেক যার মন ॥ 

দড়ীর বাধনে তারে রাখিব কি মতে। 

জন্মদাত পিতা! নারে প্রারন্ধ খণ্ডাইতে ॥ 

(চৈ, চৈ, অস্ত্য-৬) 

শিবানন্দ সেন ছিলেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের ভক্তদের মধ্যে একজন 
গণ্যমান্ ব্যক্তি। প্রতি বংসর গৌড় হইতে যাহার! নীলাচলে প্রভুর 
দর্শনে যাইতেন, তাহাদের অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিতেন এই 
শিবানন্দ। যাত্রীদলের পরিচালনার দায়িত্বও ছিল তাহার উপর। 

গোবদ্ধন মজুমদার রথুনাথ সম্পর্কে খোজ নিলেন শিবানন্দের 

কাছে। জানিলেন, নীলাচলে থাকিয়া কঠোর বৈরাগ্যময় জীবন সে 
যাপন করিতেছে । সে বৈরাগ্য সে দৈম্যদশ! দেখিলে অশ্রুরোধ 
করা কঠিন হয়। 

গোবদ্ধনের অন্তর বেদনার্ত হইয়া উঠিল। রাজপুত্রের মত 
বিলাস বৈভবে যে এযাবৎ কাটাইয়াছে, এই কঠোরতা কি করিয়া 
সে সহা করিবে । অবিলম্বে রঘুনাথের জন্য একটি পাচক ব্রাহ্মণ এবং 
ভৃত্য তিনি নীলাচলে পাঠাইয়। দিলেন, এই সঙ্গে দিলেন চারিশত 

মুদ্রা ও বহুতর স্ন্বাহ খাগ্। 

পাচক ও ভৃত্য নীলাচলে পৌছানোর পরই রঘুনাথ তাহাদের 
বিদায় দিলেন । কিন্তু মুদ্রাগুলি কি করিবেন? ভাবিয়! চিস্তিয়। স্থির 
করিলেন, এগুলি সঞ্চিত রাখিবেন নিজের কাছে । এই অর্থ দিয়। 

প্রভৃকে মাঝে মাঝে পরিতোষ সহকারে ভোজন করানো যাইবে। 

তক্তাধীন প্রভু রঘুনাথের অনুরোধ এড়াইতে পারেন না। প্রতি 
মাসে ছুই তিন দিন করিয়া রঘুনাথের কুটিরে তাহাকে ভিক্ষা গ্রহণ 
করিতে হয়। নানা সুস্বাহু ভোজ্য তৈরী হয়, প্রভূ ও তাহার সঙ্গী 
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বৈষ্ণবের তৃপ্তি সহকারে এসব গ্রহণ করেন। ভক্তিভরে প্রসাদ গ্রহণ 
করিয়া রঘুনাথও হন কৃতকতার্থ । 

প্রায় ছুই বতসর এভাবে অতিবাহিত হইল। তারপর হঠাৎ 

রঘুনাথের মনে খেলিয়া গেল চিস্তার ঝলক। প্রভু তাহার গৃহে 
ভিক্ষা! গ্রহণ করিতেছেন আর এই উপলক্ষে রঘুনাথ পাইতেছেন কত 

আনন্দ, কত তৃপ্তি । কিন্তু এই সঙ্গে কি তাহার অহমিক। কিছুটা 

মিশ্রিত নাই? “প্রভূ আমার কুটিরে ভিক্ষা গ্রহণ করছেন, ভক্তদের 

মধ্যে আমি বিশেষ একটা মর্যাদা এর ভেতর দিয়ে পাচ্ছি” এই 

ধরণের প্রচ্ছন্ন অভিমান হয়তো রহিয়াছে । তাছাড়।, প্রভূ কি সত্যই 

এই ভোজনে তৃপ্ত হইতেছেন ? 

তাবিলেন, প্প্রভূ সব্বত্যাগী সন্স্যাসী, চরম ত্যাগ তিতিক্ষা ও 

দৈন্যের আদর্শ ই তিনি তাহার অন্ুুগামীদের সম্মুখে সদাই তুলে 
ধরছেন। চরম বৈরাগোর আধার না হলে কোন সাধকই পরম 
প্রেমরস বা ব্রররস সহজে ধারণ করতে পারে না| অনুগামী বৈরাগী 
সন্ন্যাসীদের প্রতি এটাই প্রভুর শ্রেষ্ঠ উপদেশ | সেই বৈরাগ্যমৃত্তি 
প্রভৃকে আমি নিমন্ত্রণ উপলক্ষে রোজ খাওয়াচ্ছি বিষয়ীর অন্ন| 
আমার পিত। ও পিতৃব্য বিষয়ী, ধনী জমিদার | তাদের প্রেরিত 

অর্থে যে আহার্ষ্য প্রস্তত হয়, তা! ভোজনে প্রভুর তো! সভ্যকার আনন্দ 
হবার কথা! নয়। তাই তো। ভ্্রান্তবুদ্ধি হয়ে আমি এ কি কবছি ?' 

অতঃপর রঘুনাথ প্রভূ শ্রীচৈতন্যকে নিমন্ত্রণ কর। ছাড়িয়া দিলেন। 
বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হইল, তারপর হঠাৎ একদিন প্রতু প্রশ্ন 
করিয়! বসিলেন, “আচ্ছা স্বরূপ, রঘুনাথের কুটিরে আর তো আমায় 
তিক্ষা! গ্রহণের জন্য ডাকছে না। ব্যাপার কি?” 

স্বরূপ নিবেদন করেন, “প্রভু, রঘুনাথ ভেবে দেখেছে, বিষয়ীর 

অন্ন আপনাকে নিবেদন করাট। ঠিক নয়। আপনি ভক্তাধীন, তক্তের 

ইচ্ছে মেনে নিয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করছেন, তা ঠিক। কিন্তু রধুনাথের 
মন আজকাল তাতে সায় দিতে চাচ্ছে না” 

একথা শুনিয়া প্রভু মহা আনন্দিত। কহিলেন, “রঘুনাথ ঠিকই 
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বুঝেছে । বিষয়ীর অন্ন খেলে মন মলিন হয়, আর কৃষ্ণ স্মরণে বাধ! 
পড়ে। রঘুনাথের স্বচ্ছ দৃষ্টি সত্যকার পথ চিনে নিতে ভূল করেনি ।” 

আহার বিহারে সংযম, ত্যাগ বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ,সাধন, এইদিকে 
রঘুনাথের সতর্ক দৃষ্টি পতিত হইল। কারণ, তাহার প্রাণপ্রভু শ্রীচৈতন্ 
যে নিজে এই পম্থার অনুরাগী | তাছাড়া, রঘুনাথ আরও ভাবিয়। 
দেখিয়াছেন, তিনি ধনবানের পুত্র, বিলাস-বহুল জীবনে বনছুতর 

অবাঞ্ছিত সংস্কার গজাইয়া উঠিয়াছে-ভোগেচ্ছার সক্ষম অস্কুর হয়তো! 
এখনো রহিয়াছে উদগ্র | এ অস্কুরকে নিশ্মমভাবে বিনাস না৷ করিলে 

শুদ্ধ আধাররূপে তিনি তো গড়িয়া উঠিবেন না। তাই দৃঢ় সঙ্কল্প 
করিলেন, কায়মনোবাক্যে সত্যকার বৈরাগ্যকে তিনি বরণ করিয়া 
নিবেন, ভোগলিগ্না ও আত্ম-অভিমানের কাটাকে সমূলে করিবেন 
উৎপাটিত। 

শ্রীচৈতন্তের একান্ত সেবক গোবিন্দের উপর নির্দেশ ছিল, তক্ত 
রঘুনাথ তাহার ভজনপৃজন ও সমুদ্র স্নান সমাপন করিয়া প্রতুর দর্শনে 

আসিলে প্রভূর প্রসাদান্ন তাহাকে দেওয়া হইবে । কিছুদিন ইহা 

ভোজন করিয়া বঘুনাথের দিন কাটিতেছিল। হঠাৎ শুরু হইল 
তাহার আত্মসমীক্ষণ, “তাই তো, বৈরাগ্যময় তপস্তার পথে আমি পা 

বাড়িয়েছি। কিন্তু আর পাঁচজন বৈরাগী ও সন্ন্যাসীর মত যত্রতত্র ভিক্ষ 

ক'রে তে। উদবপুন্তি করছিনে ? বরং প্রভুর প্রস।দ নিশ্চিন্ত আরামে 

প্রতিদিন খেয়ে যাচ্ছি । চি্থা নেই, ভাবনা নেই, আহার ঠিকমত 

জুটছে, নিরুদ্ধেগে দিন বেশ কেটে যাচ্ছে । এ তো ঠিক নয়। বৈরাগী 

জীবনের ছুঃখ-কষ্টকে সহজভাবে বরণ ক'রে নিতে হবে ॥, 

দশদণ্ড রাত্রি অতীত হইলে রঘুনাথ জগন্নাথদেবের মন্দিবে গিয়া 

পৃষ্পীঞ্জলি নিবেদন করিতেন। তারপর আসিয়া দাড়াইতেন মন্দির 

প্রাঙ্গণে, সিংহদ্বারের কাছে। কাঙাল বৈষ্ণব বলিয়। দর্শনার্থীরা দয়। 
করিয়া কেহ যদি কোন খাগ্য ভিক্ষান্ঘরপ দিত, তাহ! দিয় কোনমতে 

করিতেন ক্ষুন্লিবৃত্তি । 

এই অযাচক-বৃত্তিই তে। নিষ্ষিঞ্ন বৈষ্ণব সাধুর আচরণীয় ধশ্ম। 
এখন হইতে এভাবেই শরীর ধারণের উপযোগী আহার্য গভীর রাত্রে 
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রঘুনাথ সংগ্রহ করার চেষ্টা করিতেন । তারপর সারারাত কাটা ইতেন 

জপ ধ্যান ও ভজনে। 

কিন্ত কিছুদিন পরে ভিক্ষান্ন গ্রহণের এই ব্যবস্থাও রঘুনাথের 
মনঃপুত হইল ন৷। প্রকাশ্যে এমনভাবে সিংহদ্বারে দাড়াইয়া থাক 

শোভন নয়, সঙ্গতও নয়। বাহিরে অযাচক বৃত্তির ভান আছে বটে, 

কিন্তু ভিতরে প্রচ্ছন্নভাবে যে রহিয়াছে ভিক্ষা সংগ্রহের সুষম ইচ্ছ! । 

মুখে কিছু না বলিলেও অযাচক সাধু মনে মনে আগন্তক দাতা সম্পর্কে 

কত কিছুই না ভাবিতে থাকে! কখনো ভাবে__এই যে আমার 
পরিচিত ভিক্ষাদাতা৷ এগিয়ে আমছেন, কাল ইনি আমায় দিয়েছেন, 

আজে হয়তো দিয়ে যাবেন । কখনে। বা কাহারো সম্পর্কে হয় 

বিপরীত মনোভাব__এই দাতাটি তেমন সুবিধের লোক নন, বোধহয় 

এর কাছে আজে কিছু পাওয়া যাবে না। রঘুনাথ কহিলেন, 'না_ 

এই কপট অযাচক বৃত্তি আর নয়। বরং সত্রে গিয়ে কাঙালীদের 

মত মেগে খাবো ।? 

প্রভু শ্রীচৈতন্ত প্রায়ই মত্ত থাকেন মহাভাবে। কখনো ইঞ্টগোষটী 
করেন, কখনো বা ভক্তদের ভীড়ের মধ্যে থাকেন ব্যতিব্যস্ত । কয়েক 

দিন রঘুনাখের সংবাদ রাখেন নাই । সেদিন ভক্তদের প্রশ্ন করিলেন, 

“রঘুনাথ কেমন আছে? আর কি করেই বা আজকাল তার ভিক্ষা 
নির্বাহ হচ্ছে, বলতো ?” 

জানানো হইল, রঘুনাথ সিংহদ্ধারে দ্রাড়াইয়া। অযাচকভাবে যাহা 

কিছু পাইতেন, তাহাতেই ক্ষুন্িবৃত্তি করিতেন । এখন তাহাও ছাড়িয়। 

দিয়াছেন । সত্রে গিয়া কাঙালীদের সাথে বসিয়া ভোজন করেন । 

প্রভূ সবাইকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিতে লাগিলেন, “তা বেশ 
করেছে। সত্রে মেগে খাওয়াই তো৷ ভালো । মন্দিরের সিংহদ্বারে 

ভিক্ষার জন্য দাড়িয়ে থাকা, এতো বেশ্টাবৃত্তিরই মত । দাতার চোখে 

পড়ার জন্ঠ প্রকাশ্য স্থানে প্রহরের পর প্রহর দীড়িয়ে থাকা_ এ 

বড় জঘন্ত 1” 

ভাববিলা সী বৈষ্ণবের! প্রভুর কথায় শিহরিয়া উঠিলেন | বৈরাগ্যের 

কঠোরতা সম্পর্কে এমন ক্ষমাহীন এবং নিষ্ঠুরও তিনি হইতে পারেন? 
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গোৌড়ের শ্রেষ্ঠ ক্রোড়পতির পুত্র, প্রতাপশালী মুলুকপতির পুত্র 
রঘুনাথ- তাহাকে শেষটায় তিনি কাঙালীদের সহিত পঙ্.ক্তিভোজনে 
টানিয়া নামাইলেন ! 

অতঃপর সর্ববত্যাগী বৈষ্ণব-সাধক রঘ্ুনাথ আসিয়। দাড়ান কৃচ্ছ- 
সাধনের শেষ ধাপে। ত্যাগ-বৈরাগ্যের মহিমা কীর্তন করার কালে 
প্রভু কতদিন বলিয়াছেন-_ 

জিহ্বার লালসে যে ইতি উতি ধায়। 

শিশ্বোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥ 

সত্বে কাডালীর সারিতে বসিয়া খাইতে হয় বটে, কিন্ত ভোজন 

মিলে প্রচুর এবং নিশ্চিতভাবে । উদরপৃত্তি করার পর সারাদিন 
রঘুনাথ ভজনানন্দে কাটাইয়! দেন। কিন্তু সর্বস্ব ছাড়িয়া যে পথে 

বাহির হইয়াছে, চরম বৈরাগ্য ও দৈন্যের সাধন। গ্রহণ করিয়াছে, 

একমাত্র কুষ্ণকুপার উপরই সে নির্ভর করিয়া আছে। তাহার পক্ষে 

সত্রের নিশ্চিত ভোজন ব্যবস্থা তো সমীচীন নয়। সত্রে গিয়া চাহিয়া 

খাওয়া_-আর তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। 

আহার সম্পর্কে আরো বেশী কঠোরতা এবার তিনি অবলম্বন 

করিবেন। এমন বন্ত্ব সংগ্রহ করিবেন যাহ। কাহারে। কাছে চাহিতে 

হয় না; যাহার জন্য কাহারে। কপার উপর নির্ভর করিতে হয় না। 

শুধু তাহাই নয়, যে বন্ধ খাইলে অপর কোন জীবকে বঞ্চিত করা 

হয় না, তাহাই তিনি এবার হইতে সংগ্রহ করিবেন ! 

রঘুনাথের এই বৈরাগ্যসাধনের ইতিবৃত্ত তক্তকবি কবিরাজ 
গোন্বামীর অমর লেখনীতে বিধৃত রহিয়াছে চিরকালের ত্যাগতাতিক্ষা- 

ব্রতী মুমুক্ষুদের জন্য : 

প্রসাদান্ন পসারীর যত ন1৷ বিকায়। 

ছুই তিন দিন হৈতে ভাত সড়ি যায় 

সিংহদ্বারে গাভী আগে সেই ভাত ডারে। 

সড়া। গন্ধে তৈলঙ্গ গাই খাইতে না পারে ॥ 

সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি। 

ভাত ধু ফেলে ঘরে দিয়া বনু পানী ॥ 
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ভিতরেতে দড় ভাত মাগি যেই পায়। 

লুন দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায়। 
(চৈ, চৈ, অন্ত ৬) 

এ যেন বৈরাগ্যের এক অগ্নিপরীক্ষা। এই অগ্নির দহনে তপস্থী 
রঘুনাথ নিজেকে নিফলুষ করিয়। তুলিতে চান, কৃষ্ণচকুপার মহারস 

ধারণের সামর্থ্য অর্জন করিতে চান । 

মন্দিরের কাছে পসারীর। মহাপ্রসাদান্ন বিক্রয় করে। প্রতিদিন 

সবট!| বিক্রীত হয় না| এ বাসি প্রসাদে হ্র্গন্ধ হইলে সিংহদ্বারের 
পাশে দাড়ানো গাভীদের সম্মুখে তাহ। ঢালিয়া দেওয়। হয়। গাভীর! 
কতকটা খায়, কতকটা! ছুর্গন্ধের জন্য ঠেলিয়া! ফেলিয়া দেয়। রঘুনাথ 

এই বানি পচা অন্নকণ! কুড়াইয়। আনেন । বার বার জলে ধৌত 
করার ফলে কোন কোন অন্নের দানা হইতে দৃঢ় অংশ বাহির হয়। 

এগুলি সংগ্রহ কারিয়া স্থন সহযোগে রঘুনাথ তাহ ভোজন করেন । 
যেমন ত্যাগ-তিতিক্ষাবান্ সাধক রঘুনাথ, তেমনি কপালু ও 

কল্যাণকামী তাহার সাধন পথের দ্িকৃদিশারী স্বরূপ দামোদর । 

স্বরূপ রঘুনাথের বৈরাগ্যময় সাধনার এই শেষ পধ্যায়টি সতর্কভাবে 
লক্ষ্য করিতেছেন। একদিন রঘুনাথের কুটিরে গিয়া হাতেনাতে 

তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, “রঘুনাথ, এমন অমৃতময় 
প্রসাদান্ন রোজ তুমি ভক্ষণ করো, আর ম্মামাদের দাও না। একি 

অদ্ভূত প্রকৃতি তোমার !” তারপর এ বাসি ভাতের প্রসাদান্ন পরম 

আনন্দে পুরিলেন নিজের মুখে । রঘুনাথের কৃচ্ছ ব্রতের সাফল্যে 

জানাইলেন অস্তরের অজত্র সাধুবাদ । 

প্রভু শ্রীচৈতন্তের দিব্য দৃষ্টির কাছে রঘুনাথের তপশ্চধ্যার কোন 
কিছুই অজান। নাই । তবুও ত্যাগী ভক্তের মহিম। বাড়ানোর জদ্য 

ভক্তমণ্ডলীর সমক্ষে কহিলেন, “ন্বরূপ, তোমার রঘুনাথের সমাচার 

বল। দিনচধ্যা তার কিভাবে চলছে ?” 

স্বরূপ করজোড়ে রখুনাথের কুচ্ছের কথ সবিস্তার বিবৃত করেন । 
প্রভুর আয়ত নয়ন ছুটি তখন পুলকাশ্রুতে ছলছল । ন্বরূপকে নিয়া 
সোল্লাসে ছুটিয়া যান রঘুনাথের কুটিরে। 
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রধুনাথ তখন তোজনে বসিবেন। বাসি প্রসাদান্ন জলে মাজিয় 

নিয়া, হুন মাখাইয়া পাতার উপর রাখিয়াছেন। প্রভু আনন্দ কলরব 
করিয়া কহিলেন, “রধুনাথ, এ তোমার কি রকমের স্বার্থবুদ্ধি ? এমন 

মহাপ্রসাদ নিত্য তুমি গ্রহণ করছো, আর আমাদের ডাকছে ন৷ !” 
বলার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকটি অন্নদান। প্রভু মুখে পুরিয়৷ দিলেন । 

আবার হাত বাড়াইয়া নিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে রঘুনাথ তাহার 

হাতটি খপ. করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন | সঙ্জল নয়নে কহিলেন, “ন। 
_-না প্রভু, এ কখনো তোমার যোগ্য নয়। আমার পাপের মাত্র 

আর তুমি বাড়ায়ো না৷ প্রভু, তুমি ক্ষান্ত হও ।” 
তক্তের। তখন চারিদিক হইতে দলে দলে ছুটিয়! আসিয়াছেন। 

সবাই পরমানন্দে দেখিতেছেন প্রভুর লীলারঙ্গ ৷ 

ভক্ত রঘুনাথের মান বাডাইতে গিয়। বার বার প্রভু তাহার এই 

দৈম্তময় সাধনার প্রশস্তি গাহিতে লাগিলেন। সমবেত বৈষ্বদের 
হিতে সেদিন ্ববূপের রঘুনাথ, স্ব্ূপের মহাপ্রভুর রঘুনাথ, সেদিন 
প্রাতভাত হইলেন অসামান্ত ত্যাগবৈরাগ্য ও বৈষ্ণবীয় সাধনার মৃত 

বিগ্রহরূপে। 

রঘুনাথের কঠোর তপস্তা দেখিয়া প্রভু শ্রীচৈতন্তের আনন্দেব 
সীমা নাই। সেদিন রঘুনাথকে ডাকাইয়া আনিয়৷ প্রভু তাহার ছুইটি 

পরম প্রিয় বস্তু দান করিলেন। 

শঙ্করানন্দ সরব্বতী নামক এক ভক্ত সন্গ্যাসী বৃন্দাবনে গিয়। 

একটি গোবদ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা সংগ্রহ করেন। শ্রীচৈতন্কে 
এই ছুইটি পাবিজ্র বস্তু তিনি উপহার দেন এবং এখন হইতে এই ছুইটি 
প্রভুর প্রাণের সামগ্রী হইয়া উঠে। গোবদ্ধীন শিলাটির দিকে দৃষ্টি 
পড়িলেই প্রভুর মানসপটে শ্রীকৃষ্ণের গোবদ্ধন লীলা স্ফুরিত হইয়। 
উঠিত। আর পরম প্রেমভরে গুঞ্জামাল। গলায় পরিয়া শিলাখগ্ুটিকে 

সেবা করিতেন কৃষ্ণকলেবর জ্ঞানে । ভাবাবিষ্ট অবস্থায় অনেক সময় 

এই শিলাখণ্ড করিতেন মস্তকে ধারণ | 

এই পবিভ্র বস্তছ্'টি রঘুনাথকে অর্পণ করিয়া কহিলেন, “রঘুনাথ, 
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এই শিল! কৃষ্ণবিগ্রহ-স্বরূপ। সাত্বিকভাবে, নিষ্ঠাতরে, তুমি জল ও 
তুলসীমগ্তরী দিয়ে এর সেব৷ পুজা করো, অচিরে কুষ্ণপ্রেম লাভ 
করবে তুমি ।” 

তকণ সাধক রঘুনাথের প্রতি প্রভুর এই কুপা দেখিয়া লীলাচলের 
ভক্তেবা বিস্মিত হইয়া যান, তজননিষ্ঠ রঘুনাথকে সবাই জানাইতে 
থাকেন সাধুবাদ। 

পবিত্র শিলা! বিগ্রহ তে। পাওয়া গেল, কিন্তু ইহার পুজার জন্য 
সামান্য কিছু উপচার উপকরণ যে চাই। আসন, বস্ত্রখণ্ড ও এক 

পয়সার খাজা সন্দেশও তো৷ যোগাড করিতে হইবে । কিন্তু কাডাল 
রঘুনাথেব কাছে তো৷ একটি কানাকড়িও নাই । তবে উপায়? 

এসময়ে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন স্বরূপ দামোদর । প্রভুর 

সেবক গোবিন্দকে বলিয়। এই উপচারগুলি তিনি সংগ্রহ করিয়া 

দিলেন । তারপর প্রিয় ভক্তকে কহিলেন, “রথুনাথ, গোবর্ধন-শিল। 

আর গুঞ্জামাল। দান ক'রে প্রভূ তোমায় কোন্ বিশেষ ইঙ্গিত দিলেন 

তা কি বুঝতে “পেরেছে ?” 

রঘুনাথ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শিক্ষাগ্তকর দিকে চাহিয়া আছেন। স্বরূপ 
দামোদর উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন, “প্রভুর ইঙ্গিত হচ্ছে, কৃষ্ণ ভজন 
সফল করাব জন্য তোমায় যেতে হবে গোবদ্ধীন-শৈলে । আর 
গুঞ্জামাল! মর্পণের মূল কথা হ'লো, এখন হতে তোমার স্থান হ'লে! 

রাধারাণীর চবণে।” 

পঘুনাথের নয়ন ছুটি অশ্রুসজল হইয়া উঠে। বিষগ্ল কণ্ঠে উত্তর 
দেন, “প্রভু কেন আমার ওপর এত নির্ধীয়? কেন আমায় বুন্দাবনে 

গিরি গোবদ্ধনে পাঠাচ্ছেন? শামি যে বালক বয়স থেকে প্রভুকেই 
করেছি আমার ধ্যানের ধন, জীবনের ফ্লবভার1। বৃন্দাবনের ঘনীভূত 
রূপ ষে আমি প্রভুগ্গ মধ্যেই শ্রতাক্ষ করেছি, রাধাকৃষ্ের যুগলরূপ 
প্রভুর মধ্যেই যে আমি দেখোছ, আর তার এই তত্বই যে এতদিন 

অন্থধ্যান ক'রে আসছি ।” 

“না রঘুনাথ, তোমার ভয় নেই। এখনি প্রভু তোমায় বৃন্দাবনে 
যেতে বলছেন না। যাবে তুমি পরবর্তীকালে, তোমার তপন্যার 
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শেষ পর্যায়ে । এখন পরমানন্দে প্রভুর সাহচর্ধ্য তৃমি করো, ব্রঙ্ররস 
সাধনার যে সব অত্যাশ্চধ্য লীল। প্রভুকে কেন্দ্র ক'রে দিনের পর 

দিন উদ্ঘাটিত হচ্ছে, তা প্রত্যক্ষ করো, তোমার ভজনময় জীবনকে 
উজ্জ্লতর ক'রে তোল ।” 

বিন্ময়কর ত্যাগ তিতিক্ষা যেমন ছিল রঘুনাথের, তেমনি ছিল 

অসামান্য তজননিষ্ঠী। দিনরাতের অধিকাংশ সময়ই তিনি অতিবাহিত 
করিতেন ভজন পুজন, রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবা, আর প্রতু শ্রীচৈতন্তের 
প্রত্যক্ষীভূত লীল৷ দর্শনে । প্রেমভক্তির মহাসমুদ্র প্রভু শ্রীচৈতন্য | 
সেই মহাসমুদ্রের বক্ষে দিনের পর দিন নৃত্য করিতেছে অগণিত 

ভাবতরঙ্গ, এই তরঙ্গভঙ্গ প্রভুকে উত্তাল করিয়া তুলিতেছে । কখনো 
মিলনের আনন্দে হাসিতেছেন, গাহিতেছেন, নাচিতেছেন। কখনো 

বা বিরহের শোকে হইতেছেন মুহমান। এই ভাবতরঙ্গের মোহন 
লীল। যেমন মস্তরঙ্গ ভক্ত ব্বরূপ দামোদর, রামানন্দ প্রভৃতির হৃদয়কে 

নাচাইতেছে, তেমনি উদ্ব দ্ধ করিতেছে রঘুনাথ প্রভৃতি ভজননিষ্ঠ 

নবীন ভক্তদের | 

প্রভুর এসময়কার অলৌকিক প্রেমলীলার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী 

ও শ্রোতা রঘুনাথ। স্বরূপ ছিলেন প্রভুর সব্ব সময়ের সঙ্গী ও 

তাহার মহাভাবের স্ৃত্রকার, আর এই পরম নিগুঢ স্থৃত্রের বৃদ্তিকার 

হইলেন রঘুনাথ। 

দিনের বেলায় প্রভুর সানিধ্যে থাকিয়া রঘুনাথ তাহার অপার 
অনস্ত ভাবশাবল্য প্রত্যক্ষ করিতেন। গভীর রাত্রিতে প্রভূ গম্ভীরা- 

গর্ভে বসিয়া মহাভাবের যে লীলানাট্য উদ্ঘাটিত করিতেন, তাহাতে 

প্রবেশাধিকার ছিল না বটে, কিন্তু এই লীলানাট্যের মন্মকথা রঘুনাথ 
দিনের পর দিন শুনিতেন তাহার শিক্ষাগুর স্বরূপ দামোদরের মুখে। 

তজননিষ্ঠা আর ইষ্টকৃুপার ফলে ভক্ত রঘুনাথের অস্তজ্জীঁবন প্রভূ 
শ্ীচৈতষ্ঠের লীলা-মাধুধ্যের রসে রসায়িত হইয়া উঠে। কৃষ্ণপ্রেমের 
পরমোদয় দেখ। দেয় তাহার সাধন-সত্তায়। 

ষোল বৎসর কাল রঘুনাথ নীলা চলে প্রভুর সান্নিধ্যে বাস করেন, 
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প্রভুর কৃপা আর স্বরূপ দামোদরের শিক্ষায় এসময়ে তাহার জীবন- 

তপস্তা সফল হইয়। উঠে। ইহার পর আসে শোকাবহ বিচ্ছেদের 

পাল। নীলাচলের লীলানাট্যের উপর যবনিক। টানিয়া দিয়! প্রভু 

হন অন্তর্ধান। প্রভু-সব্ধবন্থ স্বরূপ দামোদর এই বিরহ সহা করিতে 

পারেন নাই, অল্পদিনের মধ্যেই ত্যাগ করেন এই মর্ত্যধাম। 
পর পর ছুইটি নিদারুণ শোকের আঘাতে ভক্তপ্রবর রঘুনাথ 

উন্মত্তের মত হইয়া উঠেন । কয়েকদিনের মধ্যে প্রভু শ্রীচৈতন্তের প্রদত্ত 
গোবদ্ধনশিল। ও গুপ্ামালাটি ঝুলিতে পুবিয়া রওন৷ হন তিনি বৃন্দাবন 
অভিমুখে । মনে মনে স্থির করেন, সেখানে গিয়া প্রভুর অন্তরঙ্গ ছুই 

প্রবীণ পার্দ সনাতন ও রূপের চরণে দণ্ডতবৎ করিবেন, তারপর এই 

মরদেহ ত্যাগ করিবেন ভূগুপাত করিয়া। পুণ্যগিরি গোঁবদ্ধনের 

শিখর হইতে ঝাপ (দয়া পড়িয়া এবার তিনি ছেদ টানিয়া দিবেন 

বিরহখিন্ন অকিঞ্চিৎকর জীবনে । 

প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রেমময় অস্ত্যলীল! দর্শন ও অন্তরঙ্গ সেবনের 
পরে রঘুনাথ বৃন্দাবনে আসিয়! পৌছিয়াছেন। তাই সেখানকার 
গোন্বামীরা ও তক্তেরা অধীর হইয়া তাহার কাছে ছুটিয়া আসিলেন। 

সনাতন ও রূপ তাহাকে বহুতর প্রবোধ দিলেন, কহিলেন, 

“রধুনাথ, আমরা ছই ভাই প্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে পড়ে আছি। 

তুমি হচ্ছে৷ আমাদের আর এক ভাই । এসো তিন ভাইয়ে মিলে 

বন্দাবনে প্রভুর আদিষ্ট ব্রত উদ্যাপন করি । তাছাড়া, তুমি ভূগুপাত 
ক"রে দেহত্যাগ করলে প্রভুর শ্রেষ্ঠলীল! গম্ভীরালীলার কথা আমর! 
কার মুখ থেকে শুনবে? প্রভুর অন্ত্যলীলায় মহাভাবের পরাকাষ্ঠা। 
সেই পরম লীলাতত্ব স্বরূপ দামোদর তোমার কাছে বর্ণনা করেছেন । 
বিশেষ ক'রে স্বরূপ তোমায় নিজের কাছে রেখে বিশেষভাবে প্রভুর 

লীলাতত্ব বুঝিয়েছেন। তুমি নিজেও মেই লীল। দর্শন করেছো, তার 
মাধুর্য্যে অবগাহন করেছে | সেই পুণ্যকথা ও পুণ্যতত্ই তো! তোমার 
মুখে আমরা শুনতে চাই ।” 

সনাতন ও রূপের নেহের বন্ধনে রদ্ুনাথ বাঁধ পড়িয়া গেলেন। 
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বন্দাবনে থাকিয়! ব্রজরস-সাধন করিতে হইবে এই ইঙ্গিত প্রভূ 
শ্রীচৈতন্ত বহু পুরে তাহাকে দিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথ তাই এবার 
কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইয় শুর করেন প্রভু-নি্দিষ্ট সাধনা, এই সঙ্গে 
উদ্যাপিত হইতে থাকে তাহার চিরাচরিত বৈরাগ্যময় তপস্যা | 

নীলাচলে থাকিতে রঘুনাথ স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে বসিয়! প্রতুর 
নিগৃঢ় প্রেমলীলার কথ। আলোচনা করিতেন, তাহার মুখে এই 
লীলার মাহাত্ম্য ও তত্ব শ্রবণ করিতেন । এবার বুন্দাবনে আসিয়া 

তিনি লাত করিলেন মহাপ্রেমিক সাধক রূপগোস্বামীর স্েহময় 

সান্নিধ্য । প্রভুর মাধুয্যরস উদঘাটনে রূপ ছিলেন সিদ্ধহস্ত | তাহার 
রচিত “ভক্তিরসামৃত সিন্ধু” "৪ উজ্জল নীলমণি' মাধুর্যময় সাধনা ও 

নিগুঢ় প্রেমরহস্তের ব্যাখ্য। বিশ্লেষণে সমুজ্জল ৷ শ্রীরূপ যেমন তত্বের 

ব্যাখ্যান করিতেন, রঘুনাথও তেমনি বর্ণনা করিতেন মহাভাবময় 

জীবনের বহু বোমাঞ্চকব দৃশ্য । তাই উভয়ের মধ্যে এসময়ে গড়িয়৷ 
উঠে এক অচ্ছেছ্চ আত্মিক সম্বন্ধ । প্রেমভক্তিসিদ্ধ রূপ গোন্বামী মধুর 
রসের তাত্বিক ব্যাখ্যা এ সিদ্ধান্ত স্থাপনে পারদর্শা। এখন হইতে 
রঘুনাথের সাধন জীবনে তিনি গ্রহণ করেন স্বরূপের স্থান । 

শ্রীচৈতন্তের লীল। কাহিনী শোনার জন্য, স্বরূপ ও রামানন্দের 

প্রেমতত্ব শোনার জন্য, বৃন্দাবনের প্রবীণ ও নবীন উভয় শ্রেণীর 

ভক্তেরাই বঘুনাথেব কুটিরে আসিতেন। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণদাস 

কবিরাজ ছিলেন রঘুনাথের একান্ত অনুগত | রঘুনাথের বৈরাগ্য ও 
কৃষ্ণপ্রেম যেমন ছিল, তেমনি ছিল সাধনমার্গের উচ্চতর অনুভূতি | 
শ্রীচৈতন্যের অস্ত্যলীলার প্রত্যক্ষদশশ হিসাবেও তাহার মর্যাদা 
ছিল অপরিসীম। ভক্তপ্রবর কষ্ণদাস কবিরাজ তাই তাহার চরণে 

আত্মসমর্পণ করেন, মাধুধ্য রসের সাধনায় ব্রতী হন। কুষ্দদাস প্রায় 
সময়েই রঘুনাথের সান্গিধ্যে থাকিতেন, সুযোগ পাইলেই তাহার 

সেবা যত নিজেকে করিতেন নিয়োজিত। কথিত আছে, কষ্ণখদাস 

কবিরাজ উত্তরকালে বঘুনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন ।* 
১ রুষ্ণদাস কবিরাজের প্ররুত দীক্ষাগ্ডরু কে, এ সম্পর্কে নিঃসংশয়িত প্রমাণ 

নাই। কেহ বলেন তাহার গুরু ভট্ট গোথামী, কেহ বলেন রূপ গোম্বামী। 
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রঘুনাথের সঙ্কল্প, গোবদ্ধনে গিয়া কঠোর তপস্তায় তিনি ব্রতী 
হইবেন, রাধাকৃষ্ণের লীলাধ্যানে কাটাইয়৷ দিবেন অবশিষ্ট জীবন। 
রূপ গোস্বামী এবার আর ঠাহাকে বাধা দিলেন না। শুধু কহিলেন, 
“গোবদ্ধনে যাচ্ছো, যাও। কিন্তু, সদাই তুমি থাকো ভাবোন্মত্, বাহ্া- 
জ্ঞান প্রায়ই হয় তিরোহিত। এ অবস্থায তো দেহ থাকবে না। 

কষ্দদাস তোমার সঙ্গে থাকবে, তোমার সেবা করবে ।” 

রূপ গোম্বামীর কথা অমান্য করার উপায় নাই। কৃষ্জদাসকে 

তাই সঙ্গে নিতে হইল । অতঃপর পদব্রজে কয়েক দিনের মধ্যে 
উভয়ে উপনীত হইলেন গোবদ্ধনে । এই গোবদ্ধনেই রঘুনাথের 

সেবক ও নিত্যসঙ্গী কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতের মহামূল্যবান 
তথ্যসমূহ প্রাপ্ত হন, আপন কবিত্ব ও প্রেমানুভূতির বলে বচনা 
করেন অমর গ্রস্থ-- চৈতন্তচরিতামৃত | 

গোবদ্ধনের পাদদেশে রহিয়াছে গৌড়ীয় ভক্তদের পরম শ্রদ্ধার 

উপবেশন ঘাট । এই ঘাটে বসিয়াই একদিন ভাবাৰিষ্ট প্রভু শ্রীচৈতন্ত 
হযামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছিলেন। প্রভুর 
উপবেশন ঘাটে বার বার দণ্ডবৎ জানাইয়। রঘুনাথ আশ্রয় নেন এক 
বৃক্ষতলে। এখানেই শুরু তাহাব নৃতনতর তপস্তা। 

সনাতন গোন্বামী তখন নিকটেই বৈঠান নামক স্থানে সাধন 

ভজন করিতেছেন । তিনি তখন অতিশয় বৃদ্ধ, খুব প্রয়োজন না 

থাকিলে চলাফের। বড় একটা করেন না। পরম নেনেহভাজন রঘুনাথের 

আগমনের কথা শুনিয়া সনাতন ছুটিয়া আসিলেন। ছুই ভক্তিসিদ্ধ 

মহাপুরুষের মিলনে দিব্য আনন্দ উৎসারিত হইয়া উঠিল | 

"বে কুষ্াসের লেখ। অনুযায়ী এবং ভক্তিরত্বাকরের মতে, রঘুনাথই তাহার 
গুরু : শ্রামৎ দাপগোস্বামী__রপসিকমোহন । 

দীক্গাগ্ডর না হইলেও তাহার প্রধান শিক্ষাগ্ক বা “সারগুর যে রঘুনাথ 
তাছাতে বিতর্কের অবকাশ নাই : চৈত্ন্ত চরিতা মৃতের ভূমিক1__রাঁধাগোবিন্দ 

নাথ। 



১৪২ ভারতের সাধক 

সনাতন উদ্দিগ্ন স্বরে কহিলেন, “রঘুনাথ এস্থানে তপস্তা করবে 
বলে এসেছো, তা ভালই । কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে, তোমায় 

এভাবে বৃক্ষতলে বাস করতে দেব না। তোমার জীবন মহাপ্রভুর 

আশিস্পৃত, তোমার কণ্ঠে রয়েছে তারই মাধুর্য লীলার স্তবগান, 
লক্ষ লক্ষ ভক্তজনের কল্যাণের জন্য তোমায় আরে কিছুকাল বেঁচে 

থাকতে হবে ।” 

“আমি কাঙাল বৈষ্ণব, আমার জন্য বৃক্ষতলের আশ্রয়ই তো 

যথেষ্ট, প্রভৃ।” করজোড়ে নিবেদন করেন রঘুনাথ। 
“না রধুনাথ তা হয় না। এখানে একটি পর্ণকুটির বেঁধে তুমি 

ভজনময় জীবন যাপন করে। | এখানকার চারদিকের অরণ্যে হিংস্র 

জন্ত জানোয়ারের অভাব নেই । বৃক্ষতলে রাত্রিকালে বাস করা 

সঙ্গত হবে না| তাছাডা, তোমার এখন বয়স হয়েছে, কুটিরের আশ্রয় 
নেওয়াই দরকার ।” 

সিদ্ধ মহাত্মা বলিয়। সনাতনের সে অঞ্চলে খ্যাতি আছে। তিনি 
'মাসিয়াছেন শুনিয়া ভক্ত গ্রামবাসীর দলে দলে সেখানে সমবেত 

হইতে থাকে । সনাতনের আদেশে তখনি সবাই মিলিয়৷ পর্ণকুটির 
বাঁধিয়। ফেলে, রঘুনাথ ও তাহার সেবক কষ্ণদাস যেখানে আশ্রয় গ্রহণ 

করেন। সনাতনের কথ! শুনিয়া গ্রামবাসীরা নবাগত সাধক রঘুনাথের 

প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহার প্রতি শ্রদ্ধ। প্রদর্শন করিতে থাকে । 

যেস্থানে ভজন কুটিরটি তৈরী কর! হয় তাহার নাম অরিট গ্রাম । 
জনশ্র্তি আছে, অরিস্ট নামে এক অসুর বৃষের রূপ ধরিয়া ব্রজমগ্ডলে 

দৌরাত্ম্য শুরু করে। তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া এই স্থানটিতে 
তাহাকে বধ করেন। অস্থুর বধের পর্ব তো শেষ হইল, কিন্ত 

এসময়ে শ্রীমতী রাধারাণী এক জটিলতার স্যন্টি করিয়া বসিলেন । 

কুষ্ণকে তিনি কহিলেন, “বৃষরূপী অনুর তুমি বধ করেছো, এর ফলে 

হয়েছে৷ মহাপাপের ভাগী। সর্ববতীর্থের জলে স্নান না করলে তো 
তোমার এ পাপ মোচন হবে না।? 

চাতুধ্য ও পরাক্রমে কৃষ্ণ অদ্বিতীয়। তখনি সহান্তে তিনি 
পদাঘাত করিয়া ভূগর্ভ হইতে উৎসারিত করিলেন সর্ধতীর্থের পুণ্যময় 
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সলিল ধারা । তাহার ফলেই স্থষ্ট হয় এই অঞ্চলে পবিত্র শ্যামকুণ্ড ও 

রাধাকুণ্ড। 

গিরি গোবদ্ধনের পাদদেশেই রহিয়াছে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড। 

প্রভু শ্রীচৈতন্ত তাহার গোবদ্ধন পরিক্রমার কালে, ভাবাবেশে মত্ত 
থাক। অবস্থায়, এই কুণ্ড দুইটি আবিষ্কার করেন । প্রাচীন কুণ্ড এ সময়ে 

মজিয়া গিয়াছে এবং রূপাস্তরিত হইয়াছে নীচু ধানের ক্ষেত রূপে । 
প্রভুর আবিষ্কৃত পুণ্যময় কুণ্ডের সঠিক অবস্থান বঘুনাথ তাহার 
ধ্যানবলে নির্ণয় করিলেন। কিন্তু কুণ্ডের অবস্থান জানিলেই তো 

কাজ হইবে না, গভীর করিয়া এ ছুটিকে খনন করা দরকার । সারা 

ভারাতির ভক্ত জনসাধারণের ব্যবহারযোগা করা দরকার । 

বঘুনাথ নিন্ধে কাঙাল বৈষ্ণণ, সবোবর খননের অর্থ কোথায় 

পাইবেন? তাই খেদের তাহার পরিসীমা রহিল ন1। 

নিত্যকার ধ্যান ভজন শেষে, ইষ্টদেবের কাছে, সজল নয়নে 
রঘুনাথ নিবেদন করেন অন্তরের আকুতি, “হে প্রভূ, ককণাসিন্ধু, পরম 

পবিত্র কুণ্ড ছুটির আবির্ভাব তুমি সম্ভব ক'রে তোল । লক্ষ লক্ষ 

ভক্তের উদ্ধারের ব্যবস্থা ক'রে দাও ।” 

ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ রঘুনাথের এই আত্তি বিফলে যায় নাই । 
ভক্তবৎসল প্রভু 'অচিরে ইহার ব্যবস্থা করিলেন। 

সেদিন গোবদ্ধন পরিক্রমণের শেষে রঘুনাথ উপবেশন ঘাটে 

বিশ্রাম করিতেছেন, অস্তরে বার বার উঠিতেছে চিস্তার তরঙ্গ__ 
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের খনন ব্যবস্থা আজে সম্ভব হয়ে উঠেনি ॥ এ যে 
তার বড় সাধের কাজ !, 

এমন সময়ে এক পশ্চিমদেশীয় ধনী বৈষ্ণবভক্ত নিকটে আসিয়। 
তাহাকে প্রণাম জানায়। করজোডে নিবেদন করে, “বাবাজী, 

আপনিই কি গোস্বামী রঘুনাথদাস ?” 

“হা বস, আমিই গোস্বামীদের দাস- রঘুনাথ । কোথ। থেকে 
তুমি আসছে! । কি প্রয়োজন আমার কাছে, বল। সাধ্যমত 

আমি ত! করতে চেষ্টা করবো ৷” শাস্ত স্বরে উত্তর দেন রঘুনাথ। 
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“প্রভু, আপনার কাছে একটা জরুরী কাজে আমি এসেছি । 
এখন সোজ! আসছি বদরিনারায়ণ থেকে । প্রভু নারায়ণজীর কাছে 

পুজার মানং ছিল। প্রচুর অর্থ ব্যয় ক'রে, সাড়ম্বরে তার পুজো দেবো! 
ব'লে বদরিনাথে পৌছালাম। সেই রাত্রেই প্রভৃজী স্বপ্নে দিলেন, 
প্রত্যাদেশ__ এখানকার পুজোয় বেশী অর্থ ব্যয় করার তোমার 
প্রয়োজন নেই। শান্ত্রীয় বিধান অনুসারে পুজো সম্পন্ন করো, তারপর 
সোজা! চলে যাও ব্রজমণ্ডলের অরিট গ্রামে । সেখানে আমার পরম 
ভক্ত রঘুনাথদাস চিস্তিত হয়ে পড়েছে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের খনন 

কাজের জন্য । ব্যয়সাপেক্ষ এ কাজটি তুমি ক'রে দাও | রঘুনাথের 
অনুমতি নিয়ে সব ব্যবস্থ। সুসম্পন্ন করো । এই জন্যেই আপনার 

কাছে আমি এসেছি।” 
রঘুনাথের নয়ন ছুটি পুলকাশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। বুঝিলেন 

অন্তর্যযামী প্রভূ তাহার অন্তরের আকুতি শুনিয়াছেন | নিজেই সব 

কিছুর বাবস্থ। তাই করিয়াছেন । 

অচিরে কুগুছয়ের পক্কোদ্ধার করা হয়, এবং তলদেশ উত্তমরূপে 
খনন করিয়া পরিণত কর! হয় স্নিগ্ধ সরোবরে । এই জলপূর্ণ পবিত্র 
কুণ্ডদ্বয়ের মহিমার কথা এসময়ে ব্রজমণ্ডলের সর্ববক্র প্রচারিত হইয়! 
পড়ে। হাজার হাজার তক্ত নরনারী এখানে আসিয়া পুণ্যস্নান 

সম্পন্ন করিতে থাকে । এখন হইতে রঘুনাথ অভিহিত হইতে থাকেন 

রাধাকুণ্ডের দাস গোম্বামা নামে। 

রদ্ুনাথের পর্ণকুটিরটি ছিল রাধাকুণ্ডের অতি নিকটে! অতঃপর 
তাহার তপঃপ্রভাবে এই কুটিরকে কেন্দ্র করিয়! চারিদিকে নিশ্মিত 
হয় বহ্ুতর বিগ্রহ-মন্দির, ঘাট ও ভজন কুটির। গোপাল তট্ট, 
শ্রীজীব, ভূগর্ড গোস্বামী প্রভৃতি এই অঞ্চলে বসিয়া ভজন সাধন 
করিতেন। বিশেষ করিয়া রঘুনাথের সাধন-মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া 
আরো বহু বৈষ্ণব সাধক এখানে ভজন কুটির স্থাপন করেন এবং 
রাধাকুণ্ড ক্রমে পরিণত হয় দ্বিতীয় বৃন্দাবনে । 

নীলাচলের মত রাধাকুণ্ডে থাকিতেও রঘুনাথ তাহার কচ্ছ,ব্রত 
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ও ভজননিষ্ঠায় বিন্দুমাত্র শিথিলতা! আসিতে দেন নাই | পাষাণের 
রেখার মত স্থির অবিচল ছিল তাহার এই দৈনম্ত-বৈরাগ্যময় সাধনার 
ক্রম। কখনো কোন কারণে ইহার ব্যত্যয় হওয়ার উপায় ছিল না। 
সদাসঙ্গী ও তক্তশিব্য কবিরাজ গোস্বামী তাহার এই দিনচর্য্যার 
ব্ণন। দিয়াছেন £ 

সহশ্র দণ্ডতবৎ করেন লয়ে লক্ষ নাম। 
ছুই সহত্্র বৈষ্ণবে নিত্য করেন প্রণাম ॥ 
রাত্রি দিনে রাধা কৃষ্ণের মানস সেবন । 

প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন ॥ 

তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে আপতিত স্ান। 
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন দান ॥ 

সাদ্ধ সপ্ত প্রহর করে তক্তির সাধনে। 

চারি দণ্ড নিদ্রা, সেহো নহে কোন দিনে ॥ 

(চৈ, চৈ, আদি, ১ম ) 
রাঁধাকৃষ্ণের যুগল মৃত্তি ও যুগল লীলার মানস পুজা! ছিল রঘুনাথের 

প্রেম সাধনার মূল উপজীব্য । রসরাজ কৃষ্ণ তাহার হলাদিনী শক্তি, 
মহাতাবময়ী শ্রীরাধা, সতত প্রোজ্জল থাকিতেন তাহার সাধন সত্তায়। 
রাধাকৃষ্ণের এই মিলিত মাধুধ্যমূন্তি তিনি দর্শন করিতেন ইঞ্টদেব 
প্রভু-শ্রীচৈতন্যের মধ্যে। 

“অন্তরঙ্গ সেবা” বা সথী বা মঞ্জরী রূপে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবায় 
রঘুনাথ ছিলেন সিদ্ধকাম। এই সাধনার বিভিন্ন স্তরে যে ছুরবগাহ 
ভাবময়তা ও প্রেমোম্মাদনা তাহার মধ্যে ক্ষরিত হইয়। উঠিত, ভক্ত 
বৈষণবদের কাছে তাহ! ছিল পরম বিস্ময়কর | 

“রঘুনাথ ছিলেন বিপ্রলম্তের মুন্তি, অর্থাৎ শ্রীরাধার বিপ্রলম্ত ব 
বিরহদশায় তাহার সখীগণ যেভাবে তাহার প্রতি সমছুঃখিনী হইয়। 
তাহার চিত্ত বিনোদন করিতেন, রঘুনাথ ও অস্তর্দশায় সেইরূপ ভাবে 
বিভোর থাকিতেন । সে সময়ে কেহ তাহার সঙ্গে কথা কহিতে 

গেলে, তাহার আত্মবিস্থৃত ভাবের উত্তর হইতে উহ। বুঝা যাইত | 
এই অবস্থার কথাই তক্তমালে আছে-_ 
১৬০এ.১ চি 
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আহার নিদ্রা নাহি সদা করয়ে ফুৎকার | 

বাহাস্ফৃত্তি নাহি সদা যেন মাতোয়ার ॥ 

“রূপগোন্বামী ললিত মাধব নাটক রচন৷ করিয়া! রঘুনাথকে পড়িতে 
দিয়াছিলেন। এই নাটকে বিপ্রলম্ত লীলা অতি বিস্তারিতভাবে 

প্রদগ্রিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে । রঘুনাথ সে পুস্তক পড়িয়া কাদিয়। 
কাদিয়া পাগলের মত হইয়া গেলেন। এই জন্য তাহার সন্তোষ 

বিধানের উদ্দেশ্যে শ্রীরূপ ব্যগ্রতা সহকারে “্দানকেলি-কৌমুদী” 
নামক ভাণিক। প্রণয়ন করিয়া তাহার করে অপ্পণ করেন । প্রতিষেধক 

ওষধের মত উহাতে পুর্ব উপদ্রবের নাশ হইল, পুস্তক পাইয়৷ রঘুনাথ 
সুস্থ ও সুখী হইলেন। শ্ত্রীরূপ গ্রন্থারস্ত ও উপসংহ্ারের আশীর্বচনে 

এই কথার সুন্দর আভাষ দিয়াছেন । 

“একজন কেহ '্রীভগবানের উদ্দেশে কঠোর সাধনা আরম্ত 

করিলে, তাহার তপঃপ্রভাবে চারিদিকে চাঞ্চলা উপস্থিত হয় এবং 

শ্রীতগবানের কৃপাপান্র যে যেখানে থাকেন, মনে প্রাণে সেই সাধকের 
জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন, তাহার সিদ্ধিলাভ না হইলে তাহারা যেন 

স্থির হইতে পারেন না । একজনের জন্য সমগ্র দেশ উন্নত হয়, ধন্য 

হয়, পুণ্যময় হয়। সেইবপ রঘুনাথের সাধনার ফলে সমস্ত ব্রজমণ্ডলে 

সকলের প্রাণে এক নৃতন ভাব-তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। রূপ 
সনাতন যত দিন ধরা-ধামে ছিলেন, দৈহিক অশক্ততা৷ ভূলিয়া সময়ে 
সময়ে ছুটিয়া তাহার নিকটে আসিতেন 7; গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব ও 

ভূগর্ভ গোস্বামী তাহার নিকটেই ভজন-কুটিরে থাকিতেন। শ্রীনিবাস, 
নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভৃতি ভক্তেবা! যে যখন শ্রীধামে আসিতেন, 

রঘুনাথের দর্শন ও সঙ্গলাতের জন্য ব্যাকুল হইতেন 1১৮ 
রঘুনাথের অকৃত্রিম তজনিষ্ঠা ও প্রেমসাধনার সিদ্ধি তাহাকে সারা 

ব্রজমণ্ডলে বরণীয় করিয়া তোলে । প্রভু শ্রীচৈতন্তের অন্তরঙ্গ লীলার 
এক মরমী ব্যাখ্যাত1 রূপেও তিনি চিহ্নিত হইয়া উঠেন। 

এই সঙ্গে সাধক রঘুনাথের অন্থতম অবদান তাহার রসমধুর 

১ শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী £ সতীশচন্ত্র মির 
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স্তবাবলীর উল্লেখ করিতে হয়১ | 'অন্তরঙ্গ সেবনের মধ্য দিয়া যখন 
তাহার প্রাণে প্রেমের আকুতি জাগিয়া উঠিত, অস্তর-পুরুষ তখন 
ছুয়ার খুলিয়া বাহির হইতেন। স্বললিত এবং ভাবময় স্তবরাশি নির্গত 
হইত এই ভজনসিদ্ধ মহাপুরুষের কণ্ঠে হইতে । এই স্তবাবলী প্রমাণিত 
করে যে তিনি দিব্যলীল। দর্শনের অধিকারী ছিলেন এবং সেই সঙ্গে 

ছিলেন এক প্রতিভাধর কবি ও শান্ত্রবিদ সাধক । আজো ইহা 
অগণিত ভক্তের সাধনপথের পরম পাথেয় হইয়া আছে। ইহা ছাড়া 
আরও কয়েকটি গ্রন্থ রঘুনাথ রচন। করিয়! গিয়াছেন যাহ? বৈষ্ণব 
সমাজের সববত্র সমাদৃত |২ 

ভজন সিদ্ধি ও কৃষ্ণপ্রেম সিদ্ধি রঘুনাথ লাভ করিয়াছেন, অন্তরঙ্গ 

সেবার কালে ব্রজের মাধুর্যা-লীলা দর্শনে হঈটতেছেন আপ্তকাম। 
কিন্ত তবুও দৈন্যময় সাধনার পথে তাহার সতর্কতার বিরাম নাই । 
অশন বসনে, আচার ব্যবহারে বৈবাগ্য সাধনার সেই পাষাণের রেখা 

ঠিক তেমনি রহিয়াছে অবিচল। 
নিত্যানন্দ পত্বী জানব! দেবী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধক মাত্রেরই 

পরম শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। রঘুনাথের কল্যাণ কামন৷ নিয়া, এই 
মাতৃম্বরূপ। সাধিকা কিছুদিন রাধাকুণ্ডে আসিয়া! বাস করেন। এসময়ে 

তাহার কাছে নৈষ্টিক বৈরাগী রঘুনাথ নিজের সম্পর্কে যে আত্তি 
প্রকাশ করেন তাহার তুলনা বিরল। বহু বৈষ্বের গুকস্থানীয়, 
পরম শ্রদ্ধেয়, এই সিদ্ধ বৈষ্ণব সজল নয়নে বলিতেছেন £ 

বিষয়ীর ঘরে জন্ম বাসো লাজ ভয়। 

কি গুণে চৈতন্য পদ দিবেন অভয় ॥ 

১ শ্রম দাস গোম্বামী : রসিকমোহন। এই গ্রন্থে রঘুননাথের সংস্কৃত 

স্তবের সুললিত অন্বাদ দেওয়া আছে। 

২ অপর গ্রন্থগুলির নাম-্রীনাম চরিত, মুক্তাচরিত এবং দানকেলি- 
চিন্তামণি। শ্বরূপ ও দামোদরের প্রখ্যাত কড়চার বৃত্তিকার রূপেও রঘুনাথ 

ভক্তনমাজের কৃতজ্ঞতাঁভাঁজন। তাছাড়া, পদ্ভাবলীতে তীহার রচিত তিনটি 
পদের লন্কান পাওয় যায়। 
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একদিন ন। করিম্থ চরণ সেবন । 

তথাপি চরণ মাগে। হেন দীনজন ॥ 

জন্ম গেল অসাধনে কি সাধন করি। 

দিবানিশি হেন পদ যেন না পাশরি ॥ 

( প্রে, বি, ১৬শ বিলাস ) 

এই আত্তি ও দৈশ্য এখনে! কেন রহিয়াছে ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ 
রঘুনাথের? ব্রজরস সাধনার উত্তম অধিকারী মাত্রেই তাহার এ উক্তি 
হইতে বুঝিয়া নিবেন, বৈরাগ্যের নিম্পেষণে মহাসাধক রঘুনাথ নিজের 
অহমিকাকে দিনের পরদিন অবলুপ্ত করিয়। দিতেছেন, আর কৃষ্ণ- 
অনুরাগের ভাগুটিকে করিতেছেন প্রশস্ততর ৷ 

নীলাচলে থাকিতেই রথুনাথের কৃচ্ছ চরমে উঠে । সাধন জীবন 
তাহার অব্যাহত রাখিতে হইবে, শুধু এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া 

নামমাত্র আহাধ্য সারাদিনের পর গ্রহণ করিতেন। প্রভু শ্রীচৈতন্ত 
প্রকট হইবার পর অন্ন তিনি একেবারে ত্যাগ করেন, সামান্য ফল ও 

দুগ্ধ খাইয়া জীবন ধারণ করিতে থাকেন । 

বৃন্দাবনে. আগমনের পর আহার আরও হাস পায় ' ছুই একটি 

ব্রজফল এসময়ে খাইতেন, আর হুদ্ধের পরিবর্তে গ্রহণ করিতেন অল্প 

পরিমাণ ঘোল। 

রাধাকুণ্ডের তপস্তাময় জীবনে তো। আহাধ্য সম্বন্ধে কোন হু'সই 

তাহার থাকিত না। সার! দিন ও রাতের, বেশী সময়ই থাকিতেন 

তঙ্জনে ও ভাবাবেশে। এই সময়ে ভক্ত কৃষ্ণদাস এবং অপর একটি 

ব্রজবাসী ভক্ত সুযোগ মত পাতার দোন। করিয়া তাহার মুখে কিছুটা 
ঘোল ঢালিয়৷ দিতেন | এই ধরণের কৃচ্ছ, চলিতে থাকে প্রায় বিশ 
বৎসর ব্যাপিয়া | 

অতঃপর বৃন্দাবনস্থিত গোম্বামীদের মধ্যমণি সনাতন তনু ত্যাগ 

করেন। অগ্রজ প্রতিম এই মহাবৈষ্বের তিরোধানে রঘুনাথ শোকে 
হন মুহামান। তারপর আসে আর এক ছর্দৈব। রূপ গোম্বামীও 

ভক্ত বৈষঝবদের মায়! কাটাইয়। মরধাম হইতে অস্তছিত হন। গুরু- 
স্থানীয় এই সিদ্ধপুরুষের প্রয়াণের কথ। শুনিয়া রঘুনাথ বেশ কিছুদিনের 
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জন্য অন্নজল ত্যাগ করেন। এসময়ে তাহার দেহটি বাঁচাইয়। রাখ! হয় 
কষ্ণদাস প্রভৃতি ভক্তদের এক বড় সমস্ত । 

বিস্ময়ের কথা এই শোকজজ্জর অবস্থায়, অনশনরত, ক্ষীণতন্থ, 

মহাসাধকের নিয়মিত ভঙ্জন পুজন ও অস্তরঙ্গ সেবায় কিছুমাত্র 
ব্যত্যয় দেখা যায় নাই। 

অতি ক্ষীণ শরীর ভূর্ববল ক্ষণে ক্ষণে । 

করয়ে ভক্ষণ কিছু ছুই চারি দিনে ॥ 

যগ্ভপিও শুফদেহ বাতাসে হালয়। 

তথাপি নির্বদ্ধ ক্রিয়া সব সমাপয় ॥ 

নিয়ম-নির্ববাহ যৈছে যে চেষ্টা অন্তরে । 
সে সব দেখিতে কার হিয়া না বিদরে ॥ 

(ভ, র, ষষ্ঠ ও ১১শ তরঙ্গ) 
প্রেমঘন মৃত্তি রঘুনাথ গোন্বামীর চরণতলে এসময়ে অনেক সাধকই 

আসিয়া! উপবেশন করিতেন । কিন্ত ইহাদের মধ্যে রঘুনাথগত-প্রাণ 
ছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ । দীর্ঘ পঁচিশ ত্রিশ বৎসর তিনি সিদ্ধ মহাত্মা 
রঘুনাথের সাহচর্য করিয়াছেন । তাহার শ্রীমুখে দিনের পর দিন 

শুনিয়াছেন গম্ভীরালীলার মহাভাবের কথা, রাধায়িত মহাপ্রতুর 

প্রেম-পরাকাষ্ঠার কথা । 
আজিও কল্পন। করা যায়; ভঙজ্গন কুটিরের এক প্রান্তে ঘৃতের 

প্রদীপটি মিটিমিটি জ্বলিতেছে। সেই সঙ্গে মিটিমিটি জ্বলিতেছে সিদ্ধ 
মহাবৈষ্ঞব রঘুনাথের যুগলভজ্নময় জীবনের স্গিগ্ধমধূর দীপশিখা-__ 
যে শিখা শত শত বৎসর ব্যাঁপিয়া অগণিত ভক্ত নরনারীর হৃদয়ে 
বিছাইয়৷ দিয়াছে মধুর রসের, উজ্জল রসের স্সিগ্ধ প্রলেপ- মান্থষকে 
উদ্ধায়িত করিয়াছে বৈকৃণ্ঠের দিকে* অপ্রাকৃত ব্রজধামের দিকে । 
আর সেই দীপ শিখারই মু আলোকে, সিদ্ধ মহাপুরুষের চরণতলে 
বসিয়! মধ্যযুগের ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক-কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ 
লিখিতেছেন ব্রজ্জরস সাধনার এক নূতন কাহিনী-কথা। তাহার 
প্রাণ-প্রিয় মহান্ গ্রন্থ চৈতম্তচরিতাম্বতের প্রাণপ্রতিষ্ঠ। করিতেছেন 

তিনি গোস্বামী রঘুনাথের দিব্য প্রেরণায় অভিনিধিত হইয়! | 
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আরও কয়েক বৎসর ইতিমধ্যে অতিবাহিত হয়। গোম্বামী 
রঘুনাথ এবার আসিয়। দাড়ান তাহার মর্ত্যলীলার শেষ অঙ্কের শেষ 
দৃশ্যে! বয়স তখন তাহার প্রায় চুরানববই বংসর। আশ্বিনের 
শুরু! দ্বাদশীর পরম লগ্নটি সেদিন আসিয়া যায়। ১৫১৪ শকের১ 
চিহ্িত ক্ষণটিতে আপগ্তকাম মহাসাধক রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ দর্শন 

করিতে করিতে প্রবিষ্ট হন নিত্যলীলায়। 
রাধাকুণ্তের ভজনকুটিরের কম্পমান দীপশিখাটি সো'দন নিভিয়! 

যায়; আবার বুঝি নৃতন করিয়া দিবারূপে জ্বলিয়া উঠে রাধামাধবের 
অপ্রাকৃত মহাধামে । 

১ শ্রমৎ রঘুনাথদান গোম্বামীর জীবনচরিত-_অচ্যুতচরণ চৌধুরী । জ্রঃ 
রঘুনাথ গোত্ামীর মৃত্যু সাল সম্পর্কে নিশ্চিত করিয়! কিছু বলার উপায় নাই। 
চৌধুরী মহাশয় অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া! এই সালের কথা লিখিয়াছেন। 
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শ্রীরামকৃষ্ণের ছুই পার্ধদ, বিবেকানন্দ ও নাগমহাশয়, সম্বন্ধে 

কবিবর গিরিশ ঘোষ ছুইটি চমতকার উপম। ব্যবহার করিয়াছেন। এ 

উপমার মধ্য দিয়া এই ছুই মহাপুরুষের সাধনসত্তাব প্রকৃত বৈশিষ্ট্য 
ফুটিয়া উঠে। গিরিশ বলিয়াছেন, “নরেনকে আর নাগমশীইকে 

বাধতে গিয়ে মহামায়া! বড়ই বিপদে পডেছেন। নরেনকে যতই তিনি 

কষে বাধেন, ততই বড় হয়ে যায়, মায়ার দড়িতে কুলোয় না। 

শেবটায় নরেন এত বড় হ'লে। যে মায়া তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য 

হলো! নাগমশা ইকেও মহামায়া বাধতে গেলেন | কিন্তু যতই তিনি 

বাধেন, নাগমশাই ততই সরু হয়ে যান। ক্রমে এমন সরু হন যে 

মহামায়ার জাল গলিয়ে অবলীলায় বেরিয়ে পড়েন ।৮ 

অধ্য।ত্ক্ষেত্রের বীর যোদ্ধা, রামকৃষ্ণ-প্রতিভূ স্বামীজী ছিলেন 
বিশ্ববিশ্রুত। তাহার জীবন তথ্য 'অনেকেরই অবিদিত নয়। কিন্ত 

ভক্তপ্রবর হুর্গাচবণ নাগ আজীবন ছিলেন আত্মগোপন প্রয়াসী, ভাই 

তাহার পুণ্যজীবনের কথা জানিবার সৌভাগ্য অনেকেরই হয় নাই | 
মহামায়ার মায়ার জাল এড়াইবার সাথে সাথে নাগমশাই আশে- 

পাশেব মানুষের দৃষ্টিকে ও ফাঁকি দিয়া গিয়াছেন। দৈশ্যময় ভক্তির 
তিনি ছিলেন মূর্ত বিগ্রহ । অপুর্ব ভক্তিবলে নিজেকে যেমন করিয়া 
তঠোলেন রামকুষ্ণমধ, তেমনি সর্ববন্দীবে ও সর্ববভূতে দেখিতে থাকেন 

রামকুষ্ণপত্তার পুণ্যময় প্রকাশ । বিবাহিত জীবনের ত্যাগে ও 

ংযমে, গারৃপ্থ্য জীবানের পুণ্যময়তায় তাহার জীবন হইয়া ওঠে দিব্য 
মহিমায় ভরপুর । স্বামী বিবেকানন্দকে তাই একদিন ভাবগদ্গদ 
কণ্ঠে বলিতে শুন! গিয়াছিল, “পৃথিবীর এত দেশ দেখে এলাম, কিন্তু 
নাগমশাইর মত মহাপুরুষ একজনও চোখে পড়লো ন1।” 

পূর্ববঙ্গের নারায়ণগঞ্জের কাছেই দেওভোগ গ্রাম। এই গ্রামে, 
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১৮৪৬ খৃষ্টানদের ২১শে আগষ্ট ছুর্গাচরণ ভূমিষ্ঠ হন | পিতা দীনদয়ালের 
অবস্থা মোটেই সচ্ছল নয়। কলিকাতায় কুমারটুলীর পালচৌধুরীদের 
গদিতে থাকিয়! সামান্য কাজ করেন। পত্তী ত্রিপুরানুন্দরী দেশে বাস 
করিয়। পুত্র ছুর্গাচরণ ও কন্ঠ! সারদাকে কোনমতে মানুষ করিতে 

থাকেন। 

ছুর্গাচরণের বয়স তখন আট বৎসর । রোগজীর্ণ দেহ নিয়া জননী 
হঠাৎ একদিন লোকাস্তরে চলিয়া গেলেন। বালক পুত্র ও কন্ঠার 
লালন পালনের সমস্ত কিছু ভার পড়ে পিসীমা ভগবতী দেবীর 

উপর | পিসীমারই স্লেহ যত্বকে অবলম্বন করিয়া হুর্গাচরণের প্রথম 

জীবন গড়িয়। উঠে । 

পিতা দীনদয়াল ছিলেন বড় ধণ্মভীর ও নির্লোভ। সামান্য 

কণ্মচারী হইলেও পালচৌধুরীর। তাহাকে খুব স্নেহ করিতেন, ঘরের 
লোকের মত ভাবিয়া বিশ্বাসও কম করিতেন না! 

দীনদয়ালের ধর্মবুদ্ধি ও লোভহীনতার নান! কাহিনী রহিয়াছে । 
সেবার পালচৌধুরীদের এক নৌকা-ভর্তি নূনের চালান নারায়ণগঞ্জে 
যাইতেছে । দূর নৌকাপথে বিপদ যথেষ্ট, বিশ্বাসী কর্মচারী না হইলে 
চলে না। তাই দীনদয়ালকেই এ কাজের ভার দেওয়া! হইল । 

সুন্দরবনের মধ্য দিয়া নৌক1 চলিতেছে । ক্রমে রাত্রি গভীর 
হইয়া উঠে। কাছে ছুই চারিটি বসতি দেখিয়া! নৌকা এক জায়গায় 
নোঙর করা হয় এবং দীনদয়াল সার। রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিতে 

থাকেন। অতি প্রত্যুষে নীচে নামিয়া তিনি শৌচে গিয়াছেন, মাটি 
হাতড়াইতে গিয়া হঠাৎ কি একট! শক্ত ভারি বস্তু আঙুলে ঠেকিল। 
খুঁড়িয়া দেখেন, প্রকাণ্ড একটা ঘড়া, সোনার মোহরে উহা! পূর্ণ । 

দীনদয়াল ত্রস্তেব্যস্তে নৌকায় ছুটিয়া আসিলেন। মাঝিদের 
কহিলেন, “ওরে, শিগশীর নৌকা ছেড়ে দে, এখানে যেন বিপদের 
আভাষ পাচ্ছি ।৮ তৎক্ষণাৎ নৌকা ভাসানে। হইল, আর মোহরের 
ঘড়া হইতে দূরে আসিয়া তিনি হাফ ছাড়িয়া বাচিলেন। পরে এ 
কাহিনীর উল্লেখ করিয়। বন্ধুদের বলিয়াছিলেন, “কবে কোন ব্রাহ্মণ 
এ ঘড়ায় মোহর পুঁতে রেখেছে কি না কেজানে? শেষটায় কি ত্রহ্গন্থ 
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অপহরণের পাপ মাথায় নেবো ? পাছে নিজেরই অজ্ঞাতে মনে লোভ 
আসে, এগুলো গ্রহণ করতে ইচ্ছে হয়, তাই ছুটে পালিয়ে এলাম ।” 

এমনি সততা ও ধন্মপরায়ণতার প্রতিমূর্তি ছিলেন নাগমশায়ের 
পিতা। 

নারায়ণগঞ্জের বাংলা স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীব বেশী পড়ানো হয় না। 

এ পড়া বালক দুর্গাচরণের শেষ হইল । এবার সমস্তা- কোথায় 

তিনি পড়িবেন? কাছাকাছি স্কুল কোথাও নাই। বালক পিতাকে 
ধরিয়া বসিল, কলিকাতায় সে পড়িতে যাইবে । কিন্তু দীনদয়াল 

রাজী হন না| তাহার যে আয় তাহাতে নিজের খরচ চালাইয়া পুত্রকে 

পড়ানে। সম্ভব নয়। 

ছুর্গাচরণ কিন্তু হটিবার পাত্র নন, লেখাপড়ার ঝেণক তখন তাহাকে 

পাইয়! বপিয়াছে। স্থির করিলেন, দশ মাইল দুরে ঢাকায গিয়া 
পড়িবেন। কাজটি বালকের পক্ষে নিতান্ত সহজ নয়। যাতায়াতে 

ছুইবেল! প্রায় বিশ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে । পিসীমাঁর 
নয়নাশ্রু, সঙ্গীসাথীদের বারণ, কোন কিছুই সেদিন তাহাকে সন্থল্প 

হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। ঢাঁকা নশম্মাল স্কুলে ভত্তি হইয় 
একাস্ত নিষ্ঠায় তিনি পড়াশুন। শুক করিয়া দিলেন। 

শীতাতপ, ঝড়বৃষ্টি মাথার উপর দিয়! যায়, দৃঢ়চিত্ত বা্গকের 
ভ্রক্ষেপ নাই, হাটিয়া একাকী নিয়মিতভাবে বি্ভালয়ে যোগ দিতে 

থাকে। এই অধ্যয়নস্পৃহা ও শ্রমনিষ্ঠা দেখিয়া একটি শিক্ষকের বড় 
দয়া হয়। ছূর্গাচরণকে ডাকিয়। বলেন, “বাছা, কষ্ট ক'রে দূন পথে 

যাতায়াত না ক'রে তুমি আমার বাসায়ই এসে থাকো । যা হয় কষ্ট 

করে আমার চলে যাবে ।” 

এ প্রস্তাবে বালক কিন্ত রাজী হয় নাই । নিত্যকার পথশ্রাস্তিকে 

গুরুত্ব না দিয়া অবলীলায় কহিঙ্গ, “রোজ এই কয় মাইল হাটতে 

আমার তেমন কষ্ট হয় না। আপনি সেজন্য ভাববেন না।” 
দুর্গীচরণ ক্রমে কৈশোরে পদার্পণ করিল। পিসীম। তাহার 

বিবাহের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়৷ পড়িয়াছেন। মাতৃহীন দুর্গাচরণের 
লালন পালনের তার তাহারই উপর | এবার তাহাকে সংসার 
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জীবনে ব্রতী করিতে পারিলে তবে তাহার স্বস্তি | উদ্যোগী হইয়! 
তিনি তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। এগারো বৎসর বয়স্ক 

কন্যা প্রসন্নকুমারীকে বধূ রূপে ঘরে আনা হইল । 
বিবাহের কয়েকমাস পরের কথা | নাগমশাই কলিকাতায়: 

ডাক্তারী পড়িতে আমিয়াছেন। এখানে ক্যাম্থেল মেডিক্যাল স্কুলে 

তিনি প্রায় দেড় বৎসর অধ্যয়ন করেন । কিন্তু নান। ঘটনার আবর্তে 

পড়িয়! 'এই ডাক্তারী পড়! তাহাকে ছাড়িতে হয়। 

অতঃপর প্রসিদ্ধ ডাক্তার বিহারীলাল ভাছুড়ীর অধীনে থাকিয়া 

তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষা কবিতে থাকেন | 

বিবাহের পর নাগমশাইকে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হয়। 
ইহার পর ছুই তিনবার তিনি বাড়ী গিয়াছেন, কিন্তু এযাবৎ স্ত্রীর 

সাথে আলাপ পরিচয় কিছু হয় নাই। সংসার জীবনের উপর, 

দাম্পত্য সম্বন্ধের উপর, এক সহজাত বীতরাগ নিয়াই যেন তিনি 

জন্মিয়াছেন। নববধূর সানিধ্যে আদিলেই নাগমশাই বড ভীত হইয়া 
পড়েন। বিশেষতঃ রাত্রি ঘনাইয়া আমিলেই তাহার মনে আসে 

এক মাতস্ক। স্ত্রীর সহিত কি করিয়! রাত্রি যাপন করিবেন, ইহাই 

হইয়া উঠে বড় সমস্ত । সঙ্গে সঙ্গে এক ফন্দী বাহির করিয়! বাড়ীর 
সংলগ্ন এক উঁচু গাছে তর্ তর্ করিয়া তিনি চড়িয়া বসেন | জানাইয়। 

দেন, এখানেই রাত কাটাইবেন। 

পিসীমাকে এবার আগাইয়া আসিতে হয় । চীৎকার ও অনুনয় 

বিনয়ের পর অবশেষে তাহাকে বঙ্গিতে হয়, “আচ্ছা, তোকে বৌর 

কাছে থাকতে হবে না, আমার ঘরেই তুই শুয়ে থাকবি, এবার 

নেমে আয়।” 

নিজের মনকে পিসীম। প্রবোধ দেন, 'ঘর্গীচরণের এ ছেলেমানুষী 

বেশীদিন আর থাকবে না, কিছুকাল পরে স্ত্রীর সঙ্গে ভাব হবেই ।' 

নাগমশাইর এ সমস্ত কিন্তু দৈব ছরধিবপাকে হঠাৎ সরল হইয়া 
ন্যায় | কলিকাতায় একদিন সংবাদ আসে, নববধূ আর ইহজগতে নাই, 
আকস্মিকভাবে রোগাক্রান্ত হইয়। সে পরলোক গমন করিয়াছে । 
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নাগমশাই হাঁফ ছাড়িলেন। যাক সংসার বন্ধন হইতে এবার তবে 

নিষ্কৃতি পাওয়! গেল। 

হাতে ছোট একটি হোমিওপ্যাথিক ওষধের বাক্স । তকণ ডাক্তার 
নাগমশাই পরম উৎসাহে গরীব দুঃখীদের চিকিৎসা করিয়া বেড়ান । 

তিজিটের কথ! দূরে থাকুক, প্রায়ই নিজব্যয়ে উবধপথ্যের ব্যবস্থা 
করিয়া দিয়া তিনি বাড়ী ফিরেন । দরিদ্রেব সেবা ও পরোপকারের 

নেশা তখন তাহাকে পাইয়। বসিয়াছে। 

ডাক্তারিতে এ সময়ে খ্যাতি প্রতিপত্তি কম হইতেছে ন। ছুংস্থ 

ও অসহায় পাড়াপড়শীর দল একান্তভাবে তাহারই আশ্রয় নিতে 

থাকে । ডাক্তারের উপর বিশ্বাম তাহাদের অপরিসীম । নৃতন হইলে 
কি হয়, ধীর মন্থিক্ষে বিবেচনার সহিত যে ওষধ তিনি দেন অচিরে 

কাধ্যকরী হইয়া! উঠে। ডাঃ ভাছুড়ীকেও এ সময়ে তাহার প্রাক্তন 

ছাত্র নাগমশাইর ওষধ নিবর্বাচন ও চিকিৎসা নৈপুণ্যের অজজ্তর প্রশংস! 
করিতে শুন যাইত। 

নাগমশাইর ব্যবহারিক জীবনে এ সময়ে চলিতে থাকে চিকিৎসার 

মাধ্যমে এই সেবাধন্ম, আর তাহার অন্তজ্জবনে শুর হয় অধ্যাত্ব- 

সাধনার তীব্র ব্যাকুলতা | 

হাটখোলার দত্ত বংশের স্থরেশ তাহার এক বিশিষ্ট বন্ধু। বাসার 
অতি নিকটেই সে থাকে । জাবনাদর্শের দিক দিয়! স্বুরেশ তখন 

্রাহ্মভাবাপন্ন | অথচ নাগমশ।ই রক্ষণশীল, হিন্দু দেবছিজে ভক্তি 
তাহার অচল অটল। হুই বন্ধুতে যখনি দেখা হয়, তখান শুরু হয় নান! 

বিচার বিতর্ক। সুরেশের নিন্দা সমালোচনার উত্তরে এক একদিন 

নাগমশাই উত্তেঞ্জিত কণ্ঠে বলিয়া ওঠেন, প্ভাখো, তুমি যতই য। বল, 
আমাদের বেদপুরাণ তন্ত্রমন্ত্র এসৰ মিথ্যে নয়। তোমার ব্রাহ্মসমাজ 

ব্রক্মজ্ঞানের কথ! বলে, আসলে তা হচ্ছে সাধনার চরম কথা কিন্ত 

সাধন ভজনের ভেতর দিয়ে না গেলে মহামায়ার কৃপা ন। পেলে, সে 

জ্ঞান কি ক'রে হবে? প্রন্ষমজ্ঞান কি মুখের কথা? মহামায়া পথ 

ছেড়ে না দিলে কার সাধ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ?” 
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নাগমশাইর অন্তরে এ সময়ে আসিয়াছে এক তীব্র ব্যাকুলতা। 
ঈশ্বরীয় কথা ও জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির কথায় এখন প্রায়ই ঘিনি মত্ত 

হইয়া উঠেন। শাস্ত্র পাঠের উৎসাহও এ সঙ্গে তাহাকে পাইয়া বসে। 
শান্তর গ্রন্থ-সমূহের বঙ্গানুবাদ আনাইয়া পরম উৎসাহে তিনি সেগুলি, 
আয়ত্ব করিতে থাকেন। 

কিন্তু প্রাণের আন্তি যায় কই? শান্ত্রপাঠে ও ব্রাহ্ম সমাজের 
বক্তৃতা শ্রবণে তো প্রকৃত শাস্তি মিলে নাই । সন্ধ্যার আধার ঘনাইয়। 

আসিলেই নাগমশাই রোজ কাশীমিত্রের শ্মশান ঘটে গিয়া নিঃশব্ে 

উপবেশন করেন । চিতার আগুনে শবদেহ জবলিয়া ভন্মীভূত হয়, 

ধোয়ার কুণ্ডলী আকাশে মিলাইয়া যায়__নাগমশাই উদাসনেত্রে 
সেদিকে চাহিয়! থাকেন, নশ্বর জীবনের তুচ্ছতা উপলব্ধি করিয়। 

বেদনায় হন মুহামান । এ অনিত্য সংসারে নিত্য ও শাশ্বত বস্তুর সন্ধান 

তিনি কোথায় পাইবেন? কে তাহাকে কপা করিবেন ? ভাবিতে 

ভাবিতে গণ্ড বাহিয়৷ কেবলি ঝরিতে থাকে অশ্রুধার! । 

কাশীমিত্রের ঘাটে সেদিন এক তান্ত্রিক সন্গ্যাসীর সাথে নাগমশাইর 

পরিচয় ঘটে | এই সন্য।সীর নির্দেশে অমাবস্যার নিশীথে তিনি 

শ্মশানে বসিয়া জপ-ধ্যান শুরু করিয়া দেন। 

পুত্রের ভাবগতিক দেখিয়! দীনদয়াল বড় উদ্বিগ্ন হইয়। পড়িলেন 
স্থির করিলেন, তাডাতাড়ি তাহাকে স্ংসার বন্ধনে বাঁধিতে হইবে, 

নতুবা সাধু সন্ধ্যাসীর পিছনে ঘোরার বাতিক বন্ধ হইবে না। দেশে 
পত্র লিখিয়া কন্যা ও জামাতার সাহায্যে ছুর্গীচরণের বিবাহের কথাও 

তিনি পাক করিয়া ফেলিলেন। 

পুত্র কিন্ত একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন। কিছুতেই তিনি আর 
বিবাহ করিবেন না । মিনতি করিয়া কহিলেন, বিবাহিত জীবনের 

উপর তাহার কোন আকর্ষণ নাই, ধন্মপথের তাহা এক বড় অস্তরায়। 

তাছাড়া, নূতন বধূ আসিয়া পিতার যে পরিচর্ধ্যা করিবে, ছর্গাচরণ 
তাহা অপেক্ষা অনেকগ্ণ বেশী সেবা-যত্বে তাহাকে রাখিবেন | 

দীনদয়াল বড় মুষড়িয়া পড়িলেন। কন্তাপক্ষকে তিনি কথা 
দিয়াছেন, শেষকালে তাহাকে এভাবে সত্যজষ্ট হইতে হইবে ? তাছাড়া, 
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হূর্গাচরণ যে তাহার একমাত্র পুত্র । সে বিবাহ না! করিলে বংশ রক্ষাও 

যে হইবে না। 

প্রচণ্ড বাদান্থবাদের পরও হুর্গাচরণের মত পরিবন্তিত হইল না। 

পিতা এবার মনোছ্ঃখে ঘরে বসিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন | 

হঠাৎ এ করুণ দৃশ্যটি ছুর্গীচরণের চোখে সেদিন পড়িল, অন্তরে উঠিল 
প্রবল আলোড়ন । এ সংসারে পিতার মত শাপনার জন তাহার 

আর কেউ নাই । অপার স্রেহ মমতায় পুত্রকে তিনি 'গতকাল ঘিরিয়া 
রাখিয়াছেন । এই পিতার সন্তোষ বিধানই যে তাহার সব চাইতে 

বড় ধর্ম । 

মুহূর্ত মধ্যে ছুর্গাচটবণ সিদ্ধান্ত স্থিব কবিয়! ফেলিলেন, পিতাকে 

কহিলেন, তিনি বিবাহ কবিবেন। 

পাত্রী তাহার গ্রামেরই । শুভদ্িনে বিবাহ ভনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া 
গেল। 

রোগীব চিকিৎসা, জপতপ ও ভগবৎ প্রসঙ্গ প্রভৃতি নিয়া কলিকাতায় 

নাগমশাইর দিন কাটিয়া যাইতেছে । ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন সংবাদ 
আমিল, দেশে তাহার পিসীম। মৃত্যু শয্যায় শায়িত। এই পিসীম। 

তাহার মাতৃস্থানীয়, মাতার মৃত্যুর পর হইতে ইহারই আদর যত্বে 

তিনি মানুষ হইয়াছেন। তাই সংবাদ পাওয়া মাক্র ব্যগ্রভাবে 
দেওভোগে ছুটিয়৷ গেলেন। 

পিসীমার মৃত্যু এবাবে হুর্গাচরণের জীবনে আনিয়৷ দেয় এক 

চরম নির্বেব্দের অবস্থা | দিনের পব দিন তিনি ভাবিতে থাকেন, 

এ নশ্বর জীবনেব মূল্য কি? এই স্নেহ মায়া-মমতাই বা কতক্ষণ 

স্থায়ী? ভঙ্গুর জীবনের উপর এবার আসিয়া গেল তাহার এক প্রবল 
বিতৃষ্ণ। মৃত্যুর ওপারে যে আলোক, যে অমৃত চির-বর্তমান, তাঁহারই 

জন্য অন্তরে জাগিয়া উঠিল পবম আকাঙ্ষা ! 

পিতার সেবার জন্য, পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য, নাগমশাইকে 

চিকিৎস। ব্যবসায় চালাইয়। যাইতে হয়। কিন্তু যেভাবে চলিলে 

পসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় সেদিকে তাহার দৃষ্টি কই ? ডাক্তারের 
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বেশভূষায় কোন আড়ম্বর নাই, রোগীদের জন্য বসিবার একটি ঘরও 
নাই। চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি তাহার আজকাল হইয়াছে, দূর- 
দবানস্ত হইতে তাই রোগীবাড়ীর আহ্বান আসে । নিতান্ত সাধারণ 
বেশে ওষধের ব্যাগটি হাতে নিয়া পদত্রজেই নাগমশাই রোগী দেখিতে 

বাহির হইয়। পড়েন । 

দীনদয়ালের ইচ্ছা, ডাক্তার পুত্রের বেশভৃষাটা ভাল হোক, ইহার 
ফলে উপার্জন বাড়িবে। একদিন নিজেই তাহার জন্য দামী জামা- 

কাপড় ইত্যাদি কিনিয়া আনিলেন। পুত্রকে কিন্ত এগুলি পরানো 

গেল না। তিনি ববং বলিয়া দিলেন, “পোষাক পরিচ্ছদের জন্য 

অপবায় না করে এ টাকা গরীব ছুঃখার সেবায় লাগালে সত্যিকার 

ভালো কাজ হোত ।” 

আসলে জনসেবা হিসাবে যে ডাক্তাবী ব্যবসায় শুক করিয়াছে, 

আধথিক উন্নতি তাঙ্গার কাছে আশা করা বৃথা । বোগী দেখিবাঁব সময় 

নাগমশাই লক্ষ্য কবেন, রোগীর গাযে আব্্যকীয় গরম জামাকাপড় 

কিছু নাই, শীতে সে কাপিতেছে। অমনি নিজের ভাগলপুরী খেসটি 
তাহাব গায়ে জড়াইয়। দিয়া ভিনি বাড়ী ফিবেন। 

তিনি যে জানেন, শুধু ওষধে রোগ সারে না, উপযুক্ত পথ্যাদি 
দরকার। তাই গরীব বোগীর পথ্যের বাবস্থাও সেবাব্রতী ডাক্তারকে 

মাঝে মাঝে কবিতে হয়| 

সে-বার এক সঙ্কটাপন্ন রোগীকে দেখানোর জন্ত ছুর্গাচরণকে কল্ 

দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখেন, রোগীকে ঠাণ্ডার 

মধ্যে মাটিতে শোয়াইয়! রাখা হইয়াছে | অমনি মনে পড়িয়া যায়, 

তাহার নিজের গৃহে তক্তাপোষ রহিয়াছে । ছুটিয়া আসিয়া রোগীর 

বাড়ীতে এ তক্তাপোষ স্থানাস্তরিত করেন, তারপর শুরু হয় তাহার 

চিকিৎসা ডাক্তারকে ইতিমধ্যে সবাই চিনিয়া নিয়াছে। চতুর 

লোকেরা চিনিয়াছে আরো বেশী, অনেক সময়ই তাহার চিকিৎসা 

করানোর পর পারিশ্রমিক দেয় না। ছূর্গাীচরণেরও অভ্যাস নয় 

ভিজিটের জন্য পীড়াপীড়ি করা । ফলে আধিক দিক দিয়া তাহাকে 

হইতে হয় ক্ষতিগ্রস্তভ। চিকিৎসক হিসাবে যেখানে তাহার আয় 
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হওয়া উচিত তিন চারিশত টাক! সেখানে ঘরে আসে ত্রিশ 

চল্লিশ টাকা । 

একদল চতুর লোক ডাক্তার দ্র্গাচরণ নাগের সম্ধদয়তা এবং 

পরোপকার বৃত্তির খোঁজ রাখে । ?রাগীর কল হইতে ফিরিবার সময় 

ইার। তাহার বাড়ীতে অপেক্ষা করে । ছখ ছূর্দধশার কথা বলিয়া, 

নান! কাছুনি গাহিয়া নাগমশাইর নিকট হইতে ইহারা টাকাকড়ি 

ধার নেয় । বল! বান্ুলা, এ টাকা তাহাদের পরিশোধ আর কখনো 

করিতে দেখা যায় না। 

পুত্রের চিকিৎসা ব্যবসায়ের এ ধরণ দেখিয়া দীনদযাল বড় হতাশ 

হন। বুঝিয়া নেন, সাংসাবিক উন্নতি তীহার কোনদিনই হইবে না, 

আর পিতার বৈষয়িক কাজেও সে কখনো আসিনে না) 

চিকিৎসক হিসাবে নাগমশাইর আজকাল নামডাক হইয়াছে । 

তাই পালবাবুরা তাহাকেই শ্িজেদের গুহ চিকিৎসকবপে নিযুক্ত 
করিয়াছেন । সে-বাব তাহাদের গ্ুহেব একটি সঙ্কটাপন্ন কলের। 

রোগীর চিকিৎসায় নাগমশাইব ডাক পডে। ধীবতা, সাহস ও 

বিচক্ষণতাবৰ সহিত তিনি এ বোগীর চিকিৎস। কারনে থাকেন । পাল- 

বাবুবা। ভীত হইয়া প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ ভাছুড়ীকেও কল্ দেন। 

রোগীর ওষধ নিব্বাচন নিভু বলিয়া ডাঃ ভাদুড়া মত প্রকাশ করেন, 

আর দুর্গাচরণের উপরই এ চিকিৎসার ভার দিয়া তিনি চলিয়া! যান। 

এই রোগী সারিয়! উঠিল পালবাবুর। ছুর্গীচরণের এই চিকিৎসা- 
নৈপুণ্যে বড সন্তষ্ট হইলেন। এবার ডাক্তারকে ভিজিট ও পুরস্কার 

দিয়া উৎসাহিত কর দরকার । একটি রূপাৰ কোটায় প্রচুর পরিমাণ 
অর্থ 1ভর্জিট বাবদ রাখিয়! নাগমশাইয়ের সম্মুখে ধরা হইল। কিন্তু 
এ অর্থ তিনি কোনমতেই নিতে রাজী নন। সরলভাবে কাহিলেন, 
“ওষুধের দাম ও আমার ভিজিট বিশ টাকার বেশী কখনো হতে 

পারে না, আপনার! এত টাকা আমায় কেন দিচ্ছেন ?” 
অগত্যা এ বিশ টাকাই তাহাকে দেওয়া হইল। বাকাঁটা 

কর্মচারী দীনদয়ালের নামে পজার সাহাযাবাবদ তাহারা খরচ লিখিয়! 

রাখিলেন। 
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ঘটনাটি শুনিয়। দীনদয়াল তো ক্রোধে অগ্নিশর্মমা ! পুত্রকে তিরস্কার 
করিয়া কহিলেন, “তুই নির্ধবোধ, তাই নিজের প্রাপ্য টাকাটা ও বুঝে 
নিভে পারিসনে । ও টাকা কেন এমন ক'রে ফেরত দিলি ?” 

নাগমশাই দৃঢ়ম্বরে কহিলেন, “আপনি চিরকাল আমায় শিখিয়েছেন 

ধন্মপথে থাকতে । এখন আবার উল্টে বলছেন কেন ! আমার ন্যায্য 

পাওন? থেকে বেশী নিয়ে কি অধশ্ম করবো? যাক, আপনি যেন 

বাকী টাকাটা স্পর্শ করবেন ন11” 

“বেশ তাই হবে। কিস্ত এভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় তোর আর 

কতদিন চলবে শুনি ?” 

“না লে, নাই চলবে । তাই বলে মিথ্যাচার আমি করতে 

পারবো না । ভগবান্ হচ্ছেন সত্ন্বরূপ' এ মিথ্যাচারে তাকে হারাতে 

হবে । প্রাণ থাকতে তা পারবো না।” 

বৈরাগী পুত্রের কথাবার্ত। শুনিয়৷ দীনদয়াল হতবাক্ হইয়া যাঁন। 

ইহার পর শ্বশুর ও পতির সেবা-যত্বের জন্য হুর্গাচরণের পত্তী 

কলিকাতায় আসেন। অক্রাস্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক সেবার মধ্য 

দিয় শ্বশুরকে তিনি সুখী করিলেন, কিন্তু স্বামীর মন কোনমতেই 

আকর্ধণ করিতে পাঁরিলেন না। চিকিৎসা, পরোপকার ও নিজের 

ধ্যানজপের শেষে যেটুকু সময় ছুর্গাচরণ পান, সেটুকু শাস্ত্র অধ্যয়ন ও 

ভগবৎ প্রসঙ্গে তিন অতিবাহিত করেন। আর নববধূর সহিত তাহা'র 

ব্যবধানটি থাকে আগেরই মত। দাম্পত্য জীবনে কোন চাঞ্চল্য 

কোন তরঙ্গভিঘাতই দৃষ্টিগোচর হয় না। 
নাগমশাইর জীবনে এবার দুর্বার বেগে আসিতে থাকে ত্যাগ 

বৈরাগ্য আর মুমুক্ষার আকাত্ষা | কেবলই ভাবিতে থাকেন, 
“পরোপকার ও সেবাব্রত তো৷ কতই করিলেন। কিন্তু কই, জীবনে পরম 

শাস্তি তো মিলিল না? ঈশ্বর দর্শন তো আজ অবধি হইল না? 
এই ক্ষণস্থায়ী সংসার জীবনে ও দাম্পত্য স্থখে তাহার কি প্রয়োজন ? 
মুজির পথ কোথায়? কোথায়ই বা মুক্তিদাতা দীক্ষা-গুরু ?' 

দীক্ষা গ্রহণের জন্য নাগমশাইর হৃদয়ে আসিয়াছে তীব্র ব্যাকুলতা 
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ও আত্তি। রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে রোজ তিনি গঙ্গাতীরে 

গিয়া বসিয়া থাকেন । ঘাটে ঘাটে সদাই দেখ যায় সাধু সন্গ্যাসী ও 
মহাত্মাদের আনাগোনা | নাগমশাইর মনে আশা জাগে_ হয়তো 

কোন এক শুভলগ্নে ইহাদের কাহারে কৃপাদৃষ্টি তাহার উপর পড়িবে, 

প্রাথিত দীক্ষা! পাইয়। তিনি ধন্য হইবেন। 

কৃমারটুলি ঘাটে সেদিন তিনি বিষাদখিক্ন হৃদয়ে বসিয়া! আছেন । 
হঠাৎ দেখিলেন, একটি নৌকা আসিয়া! তীরে ভিড়িল। সবিন্ময়ে 
দেখিলেন, তাহাদের কুলগুরু বঙ্গচন্দ্র ভট্রাচার্ধ্য এ নৌকা! হইতে তীরে 
অবতরণ করিতেছেন । ভট্টাচার্য মহাশয়ের পদধূলি নিয়! নাগমশাই 
তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । 

উত্তর হইল, “বাবা, তোমার কাছেই যে ছুটে এলাম । মহামায়ার 

প্রত্যাদেশ পেয়েছি, তোমায় দীক্ষা দিতে হবে । তাইতো! কোন সংবাদ 

ন৷ দিয়েই তাড়াতাড়ি এসে পড়লাম ।” 

নাগমশাইর ছুই চোখ তখন পুলকাশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছে। 
বুঝিলেন, তাহার আকুতি জগজ্জননীর কানে পৌছিয়াছে। তাই 
তিনি কৌল সাধক বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচাধ্যকে তাহার নিকট পাঠাইয়াছেন। 

সানন্দে তিনি এই কুলগুরুর কাছে সম্ত্রীক শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা! গ্রহণ 

করিলেন। 

মন্ত্র প্রাপ্তির পর একান্ত নিষ্ঠায় তিনি শুরু করেন সাধন ভজন । 

এক একদিন জপ করিতে করিতে বাহ্জ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেন। 

একবাগ গঙ্গাতীরে ধ্যানতন্ময় অবস্থায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে 

হঠাৎ জোয়ারের জল তাহাকে ভাসাইয়া নিয়! যায়, সম্বিৎ পাইবার 
পর অতি কষ্টে সাতরাইয়। তিনি তীরে উপনীত হন। 

স্্রাকে নাগমশাই প্রায়ই বুঝান, «ওগো» একটা! কথা! সর্বদা মনে 
রাখবে, কায়িক জন্বন্ধ বা মায়ার সম্বন্ধ কখনও চিরস্থায়ী হয় না। 
ভগবানকে ভালো বাসাব ভেতরেই রয়েছে নরজন্মের সার্থকতা, এতেই 

পাওয়া যায় প্রকৃত মুক্তি | আমার এ হাড়মাসের খাচাটার আকর্ষণে 

নিজেকে জড়িও না। ম জগজ্জননীকে ডাকো, তার শরণাপন্ন হও, 

ইহকাল পরকাল ছুইয়েরই কল্যাণ হবে ।” 
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পিতা বুদ্ধ হইয়! পড়িয়াছেন। তাই নাগমশাই গ্াহাকে অবসব 

নেওয়াইয়া দেশে পাঠাইয়। দিলেন । তাহার সেবার জন্ক পত্বীকেও 

সঙ্গে যাইতে হইল । দীনদয়ালের কুতের কাজ দেখাশুনার ভার 
নাগমশাই নিজেই গ্রহণ করিলেন । 

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের কথা তখন কলিকাতায় ছড়াইতেছে ; নাগ- 
মশাই একদিন বন্ধু স্বরেশের সহিত ঠাকুরকে দেখিতে গেলেন । 

চৈত্র মাসের প্রচওড গ্রীক্ম । চারিদিকে সেদিন যেন অগ্নিবর্ষণ শুরু 
হইয়াছে ।” বেল! ছুইটায় উভয়ে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে উপস্থিত 

হইলেন । 

ঠাকুরের কক্ষের সম্মুখে এক শ্বশ্রুধারী সাধক তখন দণ্ডায়মান । 
নাগমশাই সসম্তমে প্রশ্ন করিলেন, “দেখুন, এখানে একটি সাধু থাকেন 
শুনেছি । তিনি কোথায় ?” 

উত্তর হইল, “তিনি তে। এখানে নেই । আজ চন্দননগরে চলে 

গিয়েছেন । তোমরা বরং আর একদিন এসো ।” 

পথশ্রমে অবসন্নপ্রায় ছুই বন্ধুর মুখে তখন কথা! সরিতেছে না। 
হতাশ হইয়া উভয়ে ফিরিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় 

দেখিলেন, দ্বারের আড়াল হইতে হাতছানি দিয়া কে একজন গোপনে 

তাহাদের ডাকিতেছেন | নাগমশাইর দৃঢ় ধারণা হইল, ইনিই ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ । ব্যগ্রভাবে তিনি ও স্থুরেশ কক্ষমধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। 

পরে উভয়ে জানিলেন, যে শ্মশ্রধারী সাধকটি মিথ্য। কথা বলিয়া 

তাহাদের সরাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন তাহার নাম প্রতাপ হাজরা । 

দীর্ঘদিন ঠাকুরের কক্ষের পাশে বাস করিয়াও তাহার মহিমা উপলব্ধি 
করিতে পারেন নাই । শুধু তাহাই নয়, সুযোগ পাইলেই ঠাকুরের 
তরুণ দর্শনার্থীদের তিনি বিভ্রাক্জ করিতেন, তাহাদের মনে ধেণাকা 

লাগাইয়। দিতেন । 
সর্বজ্ঞ ঠাকুরের দৃষ্টি কিন্ত সেদিন শুদ্ধসত্ব ভক্ত নাগমশাইকে 

চিনিতে একটুও ভূল করে নাই। তাহার গোপন হাতছানিটি এক 
অযাচিত কপার মতই নাগমশাইর জীবনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল । 
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ঠাকুরের দর্শন পাইয়! নাগমশাইর আনন্দের অবধি রহিল ন। 
ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কক্ষের একপাশে গিয়া বসিলেন। 

ঠাকুর সন্গেহে নাগমশাই ও স্থরেশের নাম-ধাম পরি5য় ইত্যাদি 

জিজ্ঞাসা করিলেন। বিবাহ হইয়াছে শুনিয়া আশ্বাস দিয়া কহিতে 

লাগিলেন, “সংসারে থাকবে ঠিক যেন পীকাল মাছের মত।” 

বিদায়ের সময় ন্েহতরে নাগমশাইকে কহিলেন, “আর একদিন 

এসো |” 

যাইতে যাইতে নাগমশাই ভাবিতে থাকেন, কই, ঠাকুর তো 
কৃপা করিয়। একবারও চরণ স্পর্শ করিতে দিলেন না! অথচ এই 

চবণের জন্য যে তাহার লোভের অন্ত নাই । 

পরের দিন নাগমশাই আসা মাত্রই শ্রীরামকুষ্ণ ভাব-তম্ময় হইয়া 

পড়িলেন। তাহাকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, “ওগে! তুমি ন! 

ডাক্তার? একবার দেখ দেখি আমার পায়ে কি হয়েছে।” 

নাগমশাই পুঙ্থান্ুপুঙ্খরূপে দেখিয়া উত্তর দিলেন, “কই, পায়ে 
তে! কোন কিছু দেখতে পাচ্ছিনে |” 

“ওগো, আরো একটু ভাল ক'রে দেখনা! কি হয়েছে |” 
মুহূর্তমধ্যে নাগমশাইর অন্তরে চিন্তার রশ্মি খেলিয়া গেল। 

এতো অস্তধ্যামী ঠাকুরের ছল ছাড়া আর কিছু নয়। তক্তের মনের 
ক্ষোভটি এক মুহূর্তে তিনি জানিয়৷ নিয়াছেন। তাই কূপ! করিয়া 

মনোবাঞ্থ। পুরণ করিলেন। চরণ স্পর্শের অধিকার এভাবে দিয়া 
তাহাকে ধন্ত করিলেন । 

ঠাকুরের করুণার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই নাগমশাই বলিতেন, 
“তার কাছে কোন কিছু চাইবার দরকার হোত না। মনের ভাব 

বুঝে তৎক্ষণাৎ তিনি তা৷ পূরণ করতেন। তগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন 
কল্পতরু। যে য] শার কাছে প্রার্থনা করেছে, তাই সে তখনি লাভ 

করেছে।” 

কিছুদিন পরের কথা। শ্রীরামকৃ্চ সেদিন নিজের দেহটির 

দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া নাগমশাইকে কহিলেন, “হ্যাা, 
তোমার একে কি বোধ হয় ?” 
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পরম ভক্ত যুক্তকরে বলিয়। উঠিলেন, “ঠাকুর, আর আমায় বলতে 
হবে না। আমি আপনারই কৃপায় জানতে পেরেছি-_আপনিই সেই 1” 

কথা কয়টি শোনামাত্র দিব্য ভাবে ঠাকুর উদ্দীপিত হইয়া উঠেন, 
ভাবাবিষ্ট হইয়া নাগমশাইর বক্ষে তিনি চরণ স্থাপন কয়েন । সঙ্গে 

সঙ্গে কপাপ্রাপ্ত ভক্তের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে অনুভূতি । নাগমশাই 
দেখেন, সমস্ত বিশ্বচরাচর হইয়া উঠিয়াছে চিন্ময়, ন্বর্গায় জ্যোতি 

সেখানে ওতপ্রোত ।১ 

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে নাগমশাই একদিন বসিয়া 

রহিয়াছেন । এমন সময় নরেন্দ্রনাথ ( উত্তর কালের স্বামী বিবেকানন্দ) 

সেখানে উপস্থিত হইলেন। সেদিন তিনি অদ্বৈতভাবে ভাবিত ও 

উদ্দীপিত। অস্ফুট ম্বরে কেবলি বলিতেছেন, “চিদানন্দ রূপঃ 

শিবোহহং শিবোহহং। 

গ্রীরামকৃ্ণ নাগমশাইর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া নরেক্্রকে 
কহিলেন, “এই গ্যাখো, এরই রয়েছে ঠিক ঠিক দীনতা, এতটুকুও ভান 
এতে নেই |” 

ঠাকুরের কথা মানিয়৷ নিয়! নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, “তা! আপনি 
যখন বলছেন, তা। হবে 1৮ 

নাগমশাই ও নরেন্দ্রনাথ উভয়ের মধ্যে আলাপ শুরু হইল । 

নাগমশাই শুদ্ধাভক্তি পথের পথিক, কহিলেন, “সকলি তার ইচ্ছেয় 

হচ্ছে, আমর! নিমিত্ত মাত্র ছাড়। আর কি বলুন ।” 
নরেক্দ্রনাথ তাহা মানিবেন না । উত্তরে কহিলেন, “মশাই, তিনি, 

তার এসব বুঝিনে। সবই আমি- আমিই পরমাত্মা_ আনন্দময় 
জ্ঞানময়, সর্ববশক্তিমান্। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ আমাবই ভেতরে ডুব্ছে 

ভাস্ছে।” 

“মশাই, বিশ্বত্রন্মাণ্ড তো দূরের কথা, আপনার কি সাধ্য যে 

একট! চুলও সোজা করেন? তার ইচ্ছে না হলে গাছের পাতাটাও 
নড়ে চড়ে না 1” 

৯. নাধু নাগমশাই £ শরৎ চক্রবর্তী 
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নরেন্্রনাথ সেই অদ্বৈত ভাবেরই অনুসরণে বলিয়। চলিয়াছেন, 

“আমি ইচ্ছে করলে চন্দ্র সুর্ধ্যের গতি রোধ হয়_-আমারই ইচ্ছায় 

এই বিশ্ব্রহ্মাণ্ড যন্ত্রের মত চালিত হচ্ছে |” 

তক্তাপোষটির উপরে বসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়ের কথা 
শুনিতেছিলেন । এবার সন্েহ হাসি হাসিয়া নাগমশাইকে বলিলেন, 

“কি জানো, নরেন হচ্ছে খাপ খোলা তরোয়াল__ওর ওকথ। শোত! 

পায় বটে। তা নরেন এমন বলতে পারে ।” 

নাগমশ্াইর কাছে ঠাকুরের কথা চরম কথা | ইহার পর আর 
আলোচন, তর্ক বা বিচার আর চলে না। নরেন্দ্রনাথের চরণে শির 

ঠেকাইয়! তিনি নীরব হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার দৃঢ় প্রতীতি 
হইল, নরেব্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান লীলা-পার্ধদ, তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে 
বিচার বা তর্ক করার অবকাশ নাই । 

একবার জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন, সত্য কার কোন যুক্ত পুরুষ 

নাগমশাই দেঁখিয়াছেন কিনা ? তৎক্ষণাৎ তিনি উত্তর দেন, হ্যা ! 

সাক্ষাৎ যুক্তিদাতা শ্রীরামকৃষ্কে দর্শন করেছি, আর দর্শন করেছি 
তার সব্বপ্রধান পাধদ- শিবাবতার স্বামীজীকে !” 

নাগমশাই শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয়ে আসিবার পর কয়েক মাস 

অতিবাহিত হইয়াছে । সে্দিন তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিতে 

দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন- ইশ্বরীয় কথায় তিনি রত। এক ভক্তকে 

লক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন, “গ্াখো, ডাক্তার উকীল মোক্তার দালাল 

এদের ঠিক ঠিক ধন্মলাভ হওয়া বড় কঠিন ।” 

প্রসঙ্গক্রমে আরো কহিলেন, “এতটুকু ওষুধে মন পড়ে থাকবে, 
তাহলে কি ক'রে বিরাট ব্রন্মাণ্ডের ধারণা হতে পারবে ?” 

কথাকয়টি নাগমশাইর প্রাণে বড় বাজিল। সত্যই তো! তিনি 

নিজের অতিজ্ঞতায়ও আজকাল দেখিতেছেন, ধ্যান-ধারণার সময় 

রোগীদের মুন্তি আসিয়! মনের কোণে ভীড় জমায়, সাধনায় ব্যাঘাত 

ঘটে। ঠাকুর ঠিকই বলিয়াছেন, ধে বৃত্তি ব! ব্যবহারিক কর্ণ ঈশ্বর 
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লাভের বিদ্বম্বরূপ তাহ! দিয়া তাহার কাজ নাই। আজ হইতেই 
এব ত্যাগ করিবেন। 

গৃহে ফিরিবার পর সেইদিনই ডাক্তারির বই, যন্ত্রপাতি ও ওষধ 

ইত্যাদি সব কিছু গঙ্গায় বিসঙ্জন দিয়া আসিলেন। 

কাজকর্মের দিক হইতে মুক্ত হইয়া এবার আরে! দৃঢ় এক নিষ্ঠা 
নিয়া তিনি সাধন ভজন করিয়। যাইতে থাঁকেন। বৈরাগ্যের আকাঙ্া 
ক্রমে বড় তীব্র হইয। উঠে । মনে মনে স্থির করেন, এ মংসারে আর 

থাকা নয়, চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া সন্স্যাসী হইবেন। 

ঠাকুরের নিকট সেদিন তিনি সংসার ত্যাগের অনুমতি নিতেই 

গিয়াছেন। কক্ষমধ্যে ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গে শুনিলেন, তিনি ভাবাবিষ্ট 
হইয়। বলিতেছেন, “তা সংসার আশ্রমে দোষ কি? তাতে মন 

থাকলেই হয়। গুহস্থাশ্রম কেমন জানো ? এ যেন কেল্লার ভেতর 

থেকে লড়াই করা” 
এবার নাগমশাইর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়। শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, 

“গো, তুমি জনকের মত গৃহস্থাশ্রমে থাকৃবে । তোমায় দেখে গৃহীরা 

যথার্থ গৃহস্থের ধশ্ম শিখবে 1” 
ঠাকুরের এ আদেশ মুহূর্তমধ্যে নাগমশাইর মর্মে গিয়া বিদ্ধ 

হইল। 
বৈরাগ্যের আগুন সেদ্দিন তাহার সব্র্ব সত্তায় জ্বলিয়! উঠিয়াছে, 

অন্তঙ্ঘালায় তিনি সদ অস্থির, কিন্তু উপায় তো কিছু নাই । ঠাকুরের 
এ আদেশ যে অলজ্ঘনীয় ! 

ঈশ্বর দর্শনের ব্যাকুলতা এখন হইতে বহুগুণ বদ্ধিত হয়, নাগ- 

মশাই উন্বত্বপ্রায় হইয়া উঠেন। সংসার জীবনের কোন কাজকর্শ 

আর তাহার দ্বার! হইবার নয়। 

এই সময়ে নাগমশাইকে কিছুদিনের জন্য একবার স্বগ্রাম 

দেওভোগে আসিতে হয় । পদ্ধী স্বামীর অবস্থা দেখিয়াই বুঝিলেন, 
ঈশ্বরের জন্ত তিনি পাগল হইয়! উঠিয়াছেন, সংসারের কোন বন্ধনই 

আর তাহাকে বাধিতে সক্ষম নয়। নাগমশাই নিজেও স্পষ্টভাবে 
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বলিয়! দিলেন, রামকৃঞ্চ-চরণে যে মন-প্রাণ একবার সমর্পণ করিয়াছেন, 
সংসারের কোন কাজেই আর তাহ! আসিবে না। 

সেদিন তিনি চুপচাপ বারান্দায় বসিয়া আছেন। গৃহের পাশের 
জমিটাতে জন্মিয়াছে একটি সতেজ লাউগাছ। প্রতিবেশীদের একটি 
গরু এই গাছটার দিকে বার বার ঝুঁকিতেছে, কিন্তু দড়িট। খাটে! 

করিয়া বাঁধা, তাই উহ্নার নাগাল পাইতেছে না1। এই দৃশ্যটি দেখিয়। 
নাগমশাইর হৃদয় করুণায় গলিয়! গেল। তাড়াতাড়ি গরুর খুঁটাটি 
উপড়াইয়া দিয়া সন্মেহে কহিলেন, “খাও মা, খাও, এগিয়ে গিয়ে 

খাও।” 

বৃদ্ধ পিতা দীনদয়াল নিকটেই ছিলেন। পুত্রের এই কাণ্ড 
দেখিয়৷ রোষে জ্বলিয়া উঠিলেন, কহিলেন, “নিজে তো কিছু উপার্জন 
করিসনে, তার ওপর আবার রয়েছে এসব অনিষ্ট করার ঝোক্। 

ডাক্তারিট! তে! ছেড়ে দিয়ে বস্পি, এবার খাবি কি ক'রে, বল্তো ? 

নাগমশাই উত্তরে কহিলেন, “ভগবান্ য। হোক একভাবে চালিয়ে 

নেবেনই। আপনি এসব এ বয়সে সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে যেন 
মাথা ঘামাবেন না? 

“ওরে, চলবে যে কিভাবে, তাতো। বুঝতেই পারছি । এবার 
ম্যাংটো! থাকবি আর ব্যাঙ, ধরে খাবি ।” 

অতঃপর দেখ! গেল এক অদ্ভূত দৃশ্য । নাগমশাই পিতার কথার 
কোন জবাব দিলেন না, মুহূর্তমধ্যে নির্জের পরিহিত বস্ত্রটি খুলিয়া 
ফেলিয়া দিয়া উলঙ্গ হইলেন । গৃহের অঙ্গনের এক কোণে একটি ব্যাঁ 

পড়িয়া ছিল। এটিকে মুখে পুরিয়া চিবাইতে চিবাইতে পিতাকে 
কহিলেন, “আপনার যাতে সত্য রক্ষ। হয়, এজন্য ছুটো৷ আজ্ঞাই 

আমি পালন করলাম । এবার মিনতি করে বলছি, আপনি সংসারের 

চিন্তা আর করবেন না । বয়স হয়েছে, এবার থেকে বসে বসে কেবল 
ভগবানের নাম করুন ।” 

পুত্রের এই অদ্ভুত আচরণে দীনদয়াল বড় ঘাবড়াইয়া গেলেন। 
সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি দিয়া তিনি বুঝিয়া নেন, “ভগবান্ ভগবান 
করিয়া পুত্র এবার একেবারে পাগল হইয়াই গিয়াছে । শঙ্কিত কে 
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পুত্রবধূকে ডাকিয়া কহেন, “গ্ভাখো, তোমরা ওর সঙ্গে এখন থেকে 

বুঝে-সুঝে চলো । ওর বিরুদ্ধাচরণ কখনে! ক'রে! না ।” 

কলিকাতায় ফিরিবার পর নাগমশাই সেদিন ব্যস্তসমস্ত হইয়৷ 

দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণোপাস্তে বসিয়া সখেদে 

কহিলেন, “ঠার ওপর নির্ভর হলো কই? এখনো তো নিজের চেষ্টা 

রয়েই গিয়েছে ?” 
ঠাকুর নিজের দেহটি দেখাইয়া কহিলেন, “ভয় নেই, এখানকার 

টান থাকলে সব ঠিক্ ঠিক্ হয়ে যাবে ।” 
আরেক দিন ঠাকুর তাহার এই বৈরাগ্যবান্ ভক্তকে উদ্দেশ 

করিয়া কহিলেন, “গ্াখো, তুমি গৃহেই থেকো | যেনতেন ক'রে 
মোটা ভাত কাপড়ে চলে যাবে ।” 

ঘরসংসারের উপর, বিষয় আশয়ের উপর, নাগমশাইর রহিয়াছে 

সহজাত বিতৃষ্ণা। ভীত কণ্ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিন্ত, গৃহে থেকে 

নিজেকে বাঁচানো যায় বাকি ক'রে 

“ওগো, আমি বল্ছি, সত্য সত্যই বল্ছি, ঘরে থাকলে তোমার 

কোন দোষ হবে না। তোমায় দেখে লোকে আবাক্ হবে ।” 

“কি ক'রে গৃহস্থাশ্রমে দিন কাটবে |” 

«তোমায় কোন কাম্মই লিপ্ত হতে হবে না। কেবল সাধুসঙ্গ 

করবে ।” 

“ঠাকুর, আমি যে হাদা লোক, সত্যিকারের সাধু চিনবো কি 
করে?” 

“তোমায় সাধু খুঁজতে হবে না। যথার্থ সাধুরা নিজে এস 

তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবেন । এজন্য ভেবো না” 

পিত৷ দীনদয়ালের রোক্গগাঁ ছিল মহাজন পালচৌধুরীদের 
কুতের কাজে। তিনি অবসর নিয়! গ্রামে যাইবার পর নাগমশাই 

কিছুদিন একাজ দেখাশুনার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঈশ্বর লাভের জন্য 

তিনি উন্বত্বপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন, একাজ চালানোর মত মনোবৃত্তি 
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মোটেই নাই। ভাগাক্রমে রণজিৎ নামে একটি তরুণ, কন্মী পাওয়া 

যায়। নাগমশাইর কাজ সুষ্ঠুভাবে সে-ই চালাইয়া নিতে থাকে । 
এবার মনে মনে ঠিক করিলেন, এ কাজ রণজিৎকেই ছাড়িয়া 

দিবেন। যদিসে দয়া 'করিয়। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কিছু দেয় 'ভাল, 

নতুবা ইহ! নিয়া আর মাথা ঘামাইবেন না। 

মনিব পালচৌধুরীর মধ্যস্থতায় স্থির হইল, কুতের কাজ হইতে 
যে আয় হইবে তাহার অর্ধেকটা নাগমশাই পাইবেন। ইহার ফলে 
ভাহ।র পরিবার প্রতিপালনের কোন অন্ুবিধা হইবে না। 

শ্রীরামকৃষ্ণের কানে এ নৃতন বন্দোবস্তের কথা উঠিল। নাগমশাইর 
গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে জানিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া 

ঠাকুর কহিলেন, “ত] বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে 1” 

আহার বিহারের দিক দিয়া নাগমশাই ছিলেন, কৃচ্ছ.বতী। সার! 
দিনের শেষে ছুই গ্রাস আহাধ্য মুখে পুরিয়! তিনি উঠিয়া পড়িতেন। 
কেহ এ সম্পর্কে অন্থযোগ দিলে কহিতেন, “যতদিন দেহ আছে কিছু 

টেক্স দিতেই হবে, তাই দিচ্ছি । বেশী খেলে বা ভালো কিছু খেলে 

জিহবার যে স্থুখেচ্ছা হবে ।” 

এই সদা সতর্ক সাধক নিজের ক্রটি বিচ্যুতিকে কোনদিন 
এতটুকুও ক্ষমা করেন নাই| কোনক্রমে কাহারে! উপরে হয়তো 

নাগমশাই রুষ্ট হইয়াছেন, মুখ দিয়া হঠাৎ অশ্রদ্ধান্থচক কথ বাহির 
হইয়াছে। আর রক্ষা নাই। নিজ দেহকে তিনি নিষ্ঠুর ভাবে শাসন 
না করিয়! ছাড়িবেন না| সে-বার এক ব্যক্তি সন্বন্ধে নিন্দাত্মক ভাষ। 

অতকফিতে তিনি ব্যবহার করিয়া ফেলেন । ইহার শাস্তি স্বরূপ তখনি 

একখণ্ড পাথর তুলিয়! নিয়া নিজ মস্তকে প্রহার করিতে থাকেন। 

ফলে মস্তক ফাটিয়! গিয়! এক গভীর ক্ষতের স্থ্টি হয়। এই আচরণ 
সম্পর্কে প্রশ্ন কর! হইলে নাগমশাই নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে উত্তর 

দিলেন, “বেশ হয়েছে, যে. যেমন পাজি, তেমনি শাস্তি তে! তার 

দরকার !” 
নাগমশাইর আর এক অভ্যাস, দেহ-মনকে বশ রাখার জন্য মাঝে 
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মাঝে তিনি নিরম্ু উপবাস করিতেন । সে-বার কয়েকদিন উপবাসের 

পর তিনি সবেমাত্র রান্নার যোগাড় করিতেছেন, এমন সময় তাহার 
বন্ধু সুরেশ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। কোন কারণে এই বন্ধুটির 
প্রতি একট! বিরুদ্ধভাব তাহার মনে জাগ্রত হয়। তখনি অক্ষুটন্বরে 
নাগমশাই বলিয়া উঠিলেন, “হায়, এখনো আমার মনের ময়লা 
কাটলো। না, অন্যায় মনোবৃত্তি দূর হ'লে। ন।” প্রায়শ্চিত্ত সাধনে 

তাহার এক মুহুর্তও দেরী হয় নাই। ভাতের হাড়িটি অবলীলায় 
তাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সেদিনও তাহাকে উপবাসে কাটাইতে হইল। 

গিরিশ ঘোষকে তাই নাগমশাই সম্পর্কে বলিতে শুন যাইভ, 

“অহং শালাকে ঠেঙ্গিয়ে ঠেিয়ে নাগমশাই তার মাথা ভেঙ্গে ফেলে 
দিয়েছেন, তার আর মাথ। তোল্বার যো আছে কোথায় ?” 

ইতিমধ্যে কয়েক বসর অতিবাহিত হইয়। গিয়াছে । শ্রীরামকৃষ্ণের 
মরদেহের লীলা এবার আসিয়াছে শেয পর্য্যায়ে। কাশীপুরে 

গোপালবাবুর বাগানবাড়ীতে ছুশ্চিকিৎস্ত ক্যান্সার রোগে তিনি শয্যা- 

শায়ী হইয়া আছেন। ভক্তপ্রবর নাগমশাই বুঝিয়াছেন, ঠাকুরের 
লীলাসম্বরণের দিনটি আসঙ্স। কিন্তু তাহার মন যে এ হর্ৈবকে 
স্বীকার করিয়। নিতে চায় না। একাস্ত নিষ্ঠায় নিজের সব কিছু তিনি 
ঠাকুরের চরণে সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন। সেই প্রাণপ্রভু ঠাকুর 
এবার যদি অপ্রকট হন, তবে ভক্ত নাগমশাইর জীবন ধারণে কি 

লাত? তাছাড়া, এই রোগযন্ত্রণা ভোগের দৃশ্যও যে তাহার পক্ষে 

হুঃসহ। 
/  নাগমশাই বলিয়াছেন, “ঠাকুরের রোগের যাতনা দেখা দূরের 
কথা, স্মরণ করতেও হৃৎপিণ্ড যেন ফেটে যেত। ঠাকুর স্বেচ্ছায় নিজ 
শরীরে এ রোগ রেখে দিলেন, আমরাও কোনমতে তার যন্ত্রণার 
লাঘব করতে পারলাম না। তাই তার কাছে না গিয়ে নীরবে ঘরের 

ভেতরই বসে রইলাম । শুধু মাঝে মাঝে তাকে গিয়ে দর্শন ক'রে 

আস্তাম। 
বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ সেদিন নাগমশাই ঠাকুরের শয্যাপার্ে 
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উপস্থিত হইয়াছেন। ঠাকুরের ক্যান্সারের ঘায়ে তখন তীব্র বেদনা । 
তক্ত নাগমশাইকে দেখিয়াই তিনি বলিয়া! উঠিলেন, “হ্যাগো, তৃমি 
এসেছে! ? এসো" আরো এগিয়ে এসে আমার গা ঘেষে বসো। 

তোমার শাস্ত শীতল দেহ স্পর্শ করলে আমার জ্বালা যন্ত্রণ| কম্বে |” 

কথা কয়টি বলিয়াই ঠাকুর এই পরম তক্তকে সন্গেহে আলিঙ্গন 

করিলেন, ভাবাবেশে বন্ুক্ষণ তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিলেন। 

আর একদিনের কথা । রোগশয্যায় শায়িত ঠাকুর নাগমশাইাকে 
সংবাদ দিয়। নিকটে ডাকাইয়া আনিয়াছেন। নাগমশাই কক্ষে প্রবেশ 

করিতেই তিনি বলিতে লাগিলেন, “ওগো, তৃমি এসেছে? এই 

ঘাখোনা, ডাক্তার কবিরাজের। তে! সব হার মেনে গিয়েছে । তুমি 

কি কিছু ঝাড় ফুঁকজানো? জানো তো গ্যাখো দিকি যদি কিছু 

উপকার করতে পাঁরো।” 

মুহূর্তমধ্যে মহাতক্ত নাগমশাইর চোখ হুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল । 
ঠাকুরের এ তীব্র যন্ত্রণ, এ ছুঃসাধ্য ক্যান্সার দূরীভূত কর! তো তাহার 
পক্ষে অসাধ্য নয়| ঠাকুরেরই জীবন-জ্যোতির আলো যে প্রতি- 

ফলিত তাহার সাধনসত্তায়, তাহারই শক্তিতে তিনি শক্তিমান্ ! 
ভাবাবিষ্ট নাগমশাই বলিয়া উঠিলেন, “হ্যা, জানি, আপনার 

কৃপায় সব আমি জানি। এখনি আমি এ রোগ সারিয়ে দিচ্ছি” 
উপস্থিত ভক্ত শিষ্তেরা সবিস্ময়ে তাকাইয়া আছেন। নাগমশাই 

শয্যার পাশে আগাইয়। আসিতেই ঠাকুর বুঝিলেন, যে সঙ্কর্প ভক্ত 
হৃদয়কে আজ উদ্বেল করিয়া তূলিয়াছে তাহা অমোঘ ! তাই তাড়া- 
তাড়ি তাহাকে দূরে ঠেলিয়। দিয়া একাজ হইতে নিবৃত্ত করিলেন। 

তারপর অক্ষুট স্বরে কহিতে লাগিলেন, “ওগো, জানি, তা তুমি 
পারো, এ রোগ তৃমি সারাতে পারো 1” 

লীল! সম্বরণের কয়েক দিন আগের কথা । অন্ঠান্ত ভক্তের 
সহিত নাগমশাইও সেদিন উপস্থিত। ঠাকুর নিয়ন্বরে কহিতেছেন, 
“এ সময় কি আমলকী পাওয়। যায়? মুখটা বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে । 
আমলকী চিবুতে পারলে ভালো! হতো ।” 
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এসময়ে আমলকী জন্মে না। ভক্তরা সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি 
করিতেছেন । একজন বলিয়া বসিলেন, “এ সময়ে এ ফল আর কোথা 

থেকে সংগ্রহ করা যাবে ?? 

ভক্ত নাগমশাইর মনে চিন্তা খেলিয়। গেল- ঠাকুরের শ্রীমুখ দিয়া 
আমলকীর কথ! যখন বাহির হইয়াছে, এ বস্তু অবশ্য কোথাও না 

কোথাও মিলিবে। 

নিঃশবে তিনি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন | তারপর শুরু 

হইল গ্রামে গ্রামে বনে বাদাড়ে আমলকীর জন্য অবিরাম অন্বেষণ। 

আহার নিত্র! ভুলিয়া এই কাজেই তিনি দিনরাত ব্যাপৃত হইয়া 
পড়িলেন। 

তিন দিনের দিন পরিশ্রম তাহার সফল হইল, আমলকী সংগ্রহ 

করিয়। তিনি কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন। 
ঠাকুর বালকের মত আনন্দমুখর হইয়া উঠিলেন, “আহা, এ 

অসময়ে এমন চমতকার আমলকী! তুমি কোথা থেকে যোগাড় 

করলে গে। !” 

এই তিনটি দিন নাগমশাইর খাওয়া-দাওয়া! কিছুই হয় নাই। 

তাড়াতাড়ি নীচতলায় নিয়া গিয়া তাহাকে ভোজনে বসানে। হইল । 

সেদিন ছিল একাদশীর উপবাস, নাগমশাই তাই আহাধ্য স্পশ 

করিতে রাজী নন। অবশেষে ঠাকুর এ অন্নব্যঞজন মুখে ঠেকাইয়া 

প্রসাদ করিয়। দিলে, তবে নাগমশাই উহা গ্রহণ করিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্চ লীলা! সম্বরণ করিলেন। বিষাদখিন্ন নাগমশাই 
এবার কলিকাতার বাস উঠাইয়। চলিয়া গেলেন স্বগ্রাম দেওভোগে। 

অন্ত কোথাও বাস করার প্রস্তাব কেহ দিলে, দৃঢমস্বরে কহিতেন, 

“ঠাকুর, আমায় গৃহে থাকতে বলে গিয়েছেন। তার বাক্য এক চুল 

লঙ্ঘন করি, এমন সাধ্য আমার কই 1” 
এই গৃহাশ্রমে অবস্থান করিলেও মাঝে মাঝে তাহার গুরুধাম 

কলিকাতায়ও তিনি আসিতেন | রামকৃষ-ভক্তদের সহিত পরমানন্দে 

কিছুদিন কাটাইয়া আবার ফিরিয়া যাইতেন স্বস্থানে । 
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ভ্ীরামকুষ্ণ অপ্রকট হইবার পর নাগমশাই ভাবিলেন, দেওতোগের 
প্রান্তে একট! কুটীর বাঁধিয়! তিনি নিভূতে বাস করিবেন। কিন্তু 
ইচার প্রয়োজন হইল না। পত্রী কোনদিনই তাহার অধ্যাত্মজীবনের 

অন্তরায় হন নাই | ন্বামীর মনোভাব টের পাইয়। আগে হইতেই 

তিনি আশ্বাস দিলেন, “ছ্যাখো, নিজের দেহ-মুখের জন্য কোন দিনই 
আমি তোমায় বিরক্ত করিনি, ভবিষ্যতেও কখনো করবে। না। তবে 

এ পৃথক বাসের দরকার কি ?” 

সাধবী জীবনসকিনীর এ কথায় তিনি আশ্বস্ত হন, গৃহে থাকিয়! 

গৃহস্থ-সন্স্যাসীরূপেই দীর্ঘ দিন করেন অতিবাহিত । 

নাগমশাইর স্ত্রী স্বামীর পুণ্যময় জীবন ও তাহার দেহ-সংযম 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “তার শরীরে কি মনে কোন রকম মানবীয় 

বিকার বা পরিবর্তন কখনো দেখ! যায়নি | “জয় রামকৃষ্ণ ব'লে 

জৈবভাবের মাথায় লাথি মেরে তিনি চলে গিয়েছেন। আগুনের 
ভেতর তিনি বাস করেছেন বটে, কিন্ত এক দিনের তরেও তাঁর শরীর 

দগ্ধ হয়নি ।” 

পিতা দীনদয়াল পুত্রের এই তীব্র বৈরাগ্যনিষ্ঠা ও বিষয়-বিতৃষ্ণা 
কোনদিনই পছন্দ করিতেন না। একবার খুব তিরস্কার করার পর 

নাঁগমশাই উত্তেজিত স্বরে উত্তর দেন, “আমার আবার খাওয়। পরার 

জন্য চিন্তা কি? গাছে পাতা রয়েছে প্রচুর, তাই খেয়ে দিন কাটাবে । 
আর আমি জীবনে কোনদিন স্ত্রীসঙ্গ করিনি, মাতৃগর্ভ থেকে যেমন 
পড়েছিলাম, এখনে! তেমনি আছি- কাপড়-চোপড় পরবার আমার 

দরকার নেই ।” 

কামিনী ও কাঞ্চন উভয় বস্তূতেই এই রামকৃষ্ণময় ভক্তের ছিল 
সমান বিভৃষ্তা । 

সে-বার নারায়ণগঞ্জে পালবাবুদের এক আত্মীয় বসম্ত রোগে 
আক্রান্ত হয়, ক্রমে রোগীর অবস্থা সন্কটাপন্ন হইয়া উঠে। ইহার! 
নাগমশাইর চিকৎসানৈপুণ্যের কথ। জানিতেন। তাহাকে ডাকা হইল 
এবং তাহার ওষধে রোগী বাঁচিয়া উঠিল। পালদের কর্তাবাবুর 
কৃতজ্ঞতার সীম। নাই । ন্বয়ং দেওতোগে আয়! নাগমশাইকে বহু 
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সাধুবাদ করিলেন এবং পারিভোষিক স্বরূপ তিনশত টাক! তাহাকে 
দিতে চাহিলেন, কিস্তু কাহার সাধ্য চিকিৎসককে এ টাকা গ্রহণে 

সম্মত করায়? অবশেষে বেশী গীড়াগীড়ি করা হইতে থাকিলে 

নাগমশাই ক্রন্দন শুরু করিলেন । কহিলেন, “হায় ঠাকুর ! কেন 
তূমি আমায় চিকিৎসকের এ হীন বৃত্তি শিখিয়েছিলে, তাতেই তো 
অর্থের প্রলোভন নিয়ে এর! বার বার চেপে ধরছে, আর আমার 

এ যন্ত্রণা তোগ করতে হচ্ছে । 
তাহার এ অদ্ভুত অনাসক্তি দেখিয়! বৃদ্ধ পালমহাশয় সোদন 

বলিয়াছিলেন, “বাবা, তুমি কখনে! মানুষ নও !” র 
$ 

কলিকাতার চিকিৎসক জীবনেও নাগমশাই সে-বার এক কাণ্ড 

করিয়৷ বসেন ৷ পালচৌধুরীদের এক রোগীর চিকিৎসার জন্য তাহাকে 
ফরিদপুরের তোজেশ্বরে যাইতে হয়। রোগী আরোগ্য লাভ করার 
পর তিনি কলিকাতায় ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছেন । গদির বাবুরা 

এসময়ে তাহাকে একটি নৃতন কম্বল ও পাথেয় বাবদ আটটি টাক! 
দিয়া দেন। 

স্ীমার তীরে ভিডিতেছে। নাগমশাই টিকিট কিনিতে যাইবেন, 
এমন সময় এক ভিখারিণী কয়েকটি শিশু সন্তান সহ সম্মুখে উপস্থিত। 
হুঃখিনীর কান্না! ও কাতরোক্তি শুনিয়া তিনি আর নিজেকে সামলাইতে 
পারিলেন না, হাতের সব কয়টি টাকা ও কম্বলটি তাহাকে দিয় 

কহিলেন, “মা, এই নিয়ে তৃমি শিশু সন্তানগুলোকে বাঁচাও, নিজের 

প্রাণ রক্ষা করো” 

প্রাণভর। আশীর্বাদ জানাইয়! ভিখারিণী চলিয়া গেল। 

ইতিমধ্যে বীমার ছাড়িয়া দিয়াছে । কিছুক্ষণ স্টেশনে বিশ্রাম 
করার পর নাগমশাই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ফেলিলেন। এখান হইতে 

হাটিয়াই কলিকাতায় যাইবেন। পথ দীর্ঘ__হাতে রহিয়াছে মাত্র 
সাত আনা পয়সা । তা৷ হোক্, তবুও তো। ভিখারিণী আর তার 

ছেলেমেয়ের কয়েকদিন বাঁচার ব্যবস্থা করা গেল । 
এই পদযাত্রার কাহিনী বড় বিচিত্র । পথে যেদিন দেবস্থান পড়ে 
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ও প্রসাদ মিলে, সেদিন খাওয়া হয়। বড় নদী নাল। সম্মুখে পড়িলে 
খেয়ানৌকা! যোগে তিনি পার হন, আর সেগুলি অপরিসর হইলে 
সাতরাইয়াই পার হন। এমনি কষ্টের মধ্য দিয়া উনন্রিশ দিন পরে 
নাগমশাই কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। রোগীদর্শনের পর এমন 

পদযাত্রার অতিজ্ঞত। হয়তে। খুব কম চিকিৎসকের ভাগোই জুটিয়া 
থাকে। 

সদ্গুরুর আদেশে নাগমশাই সারা জীবন গৃহেই অতিবাহিত 
করিয়া যান, আর আপন ত্যাগবৈরাগ্য ও সাধনার বলে এই 
গৃহপরিবেশকে তিনি করিয়৷ তোলেন পরম পুণাময় | গাহ্স্থ্য ধর্মের 
এক মহনীয় রূপ ফুটিয়া৷ উঠে এই শক্তিধর গৃহী মহাপুরুষের জীবনে | 

নাগমশাইর সাধন নিষ্ঠার খ্যাতি এ সময়ে ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। 
ফলে মাঝে মাঝে তাহার গৃহে ভক্ত দর্শনার্থীরা আসিয়! জুটিত। এই 
সব অতিথিদের সেবা পরিচর্যার স্থযোগ পাইলে সাধু নাগমশাইর 

উৎস।হের সীম থাকিত না। তাহার দৃষ্টিতে এই অভ্যাগতের' 
ছিলেন নারায়ণ স্বরূপ । 

ইহাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তিনি কহিতেন, “জান্বে, 
এ সকলই ঠাকুরের লীলা। ঠাকুর লীলা-শরীরে এক ছিলেন, 
এবার তিনিই আবার নানা মৃত্তিতে আমায় কৃপা করতে আসছেন 
অতিথি রূপে ।” 

নাগমশাই এক পুরাতন শৃলব্যথাতে তূগিতেন। সেদিন বড় তীব্র 
ব্যথা শুরু হইয়াছে এবং মাঝে মাঝে তিনি অজ্ঞান হইয়াও পড়িতেছেন। 
এসময়ে হঠাৎ সাত-আটজন ভক্ত অতিথি আসিয়া উপস্থিত। অথচ 
ঘরে একমুষি চাল নাই, এতগুলি লোকের খাবার কি করিয়া 
যোগাড় হইবে? অগত্যা এই অন্ুস্থ শরীর নিয়াই নাগমশাইকে 

বাজারে যাইতে হইল । তিনি নিজে না গেলে দোকান হইতে চাল- 
ডাল ধারে পাইবার কোন উপায় নাই। 

জিনিষপত্র ক্রয়ের পর নাগমশাই বোঝাটি মাথায় তুলিয়৷ 
নিলেন। অপরকে দিয়া কখনো! তিনি নিজের মোট বহনের কাজ 
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করেন না, ইহ! তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ। কিন্তু গৃহে অতিথি নারায়ণ 
উপস্থিত। সেবায় বড় বিলম্ব হইয়া যাইতেছে । তাই অসুস্থ শরীরে 

হাপাইতে হাপাইতে তিনি মোট বহন করিয়া চলিলেন। 

শূল বেদনায় শরীর বড় ছূর্বল। বার বার মাথার বোঝ! নামাইয়! 
বিশ্রাম করিতে হইয়াছে । গৃহে ফিরিয়া! আসিয়া অভ্যাগতদের কাছে 
যুক্তকরে কহিতে লাগিলেন, “হায়, হায়! আপনাদের চরণে অপরাধী 

হলাম | সেবার কাজে দেরী হয়ে গেল ।” 

শুধু নাগমশাইর নয়, এ ধরণের সেবানিষ্ঠা তাহার স্ত্রীর মধ্যেও 
দেখ! যাইত । গভীর রাত্রিতে হঠাৎ হয়তো অতিথিদের আগমন 

হইয়াছে! অমনি এই সেবাত্রভী মহিল! একটি ডাল। হাতে করিয়া 

প্রতিবেশীদের বাড়ীতে আতপ চা" ধার করিতে ছুটিলেন। কেহ 
ইহাতে আপত্তি উঠাইলে নাগমশাই প্রবোধ দিতেন, “দ্যাখো, এ সবই 

ঠাকুরের ইচ্ছা, ঠাকুরের দয়া । এর ভেতর দিয়ে আমাদের ছুজনেরই 

পরীক্ষা হচ্ছে ।” 
তখন ঘোর বর্ধাকাল। সার! দিন রাত ব্যাপিয়া অঝোরে বৃষ্টি 

ঝরিতেছে । রাত্রিতে নাগমশাইর গৃহে ছুইটি অতিথি দর্শন দিলেন | 
খাওয়া-দাওয়া তে। একপ্রকার মিটিয়া গেল, এবার গোল বাধিল 

শয়নের ব্যবস্থা নিয়া । চারখানি ঘরের তিনখানিই অব্যবহার্ষ্য, 

চাল দিয়৷ অবিরল ধারে জল পড়িতেছে। শুধু একটি মাত্র ঘর 
বাসোপযোগী, বর্তমানে সেইটই নাগ্ধমশাইর শয়নগৃহ | 

ভক্তপ্রবর পত্বীকে ডাকিয়া কহিলেন, পগ্ভাখো, আজ আমাদের 

পরম সৌতাগ্য! এই ছধ্যোগের রাতেও অতিথি সেবার সুযোগ 
আমর! পেয়ে গিয়েছি । অতিথি নারায়ণের সেবার জন্য কষ্ট স্বীকার 

করতে পারবে না? এসো, আজ আমর। ছাচতলায় দাড়িয়ে ঠাকুরের 

নাম জপ করতে করতে রাতটা কাটিয়ে দিই ।” 
পতি পত্রী এই ভাবেই সার! রাত্রি অতিবাহিত করিলেন । 

ভৃত্য বা ঘরামী নিযুক্ত কর! নাগমশাই কোন দিনই পছন্দ 

করিতেন না। কেহ তাহার দৈনিক সুখ স্াচ্ছন্দ্যের জন্য কষ্ট করিবে, 

ইহ! ছিল তাহার কাছে অসহা| সেবার একটি ঘরের চাল একেবারে 
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নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সংস্কার না করিলে আর চলে ন1। নাগমশাই 

সেদিন কোথাও বাহিরে গিয়াছেন, পত্রী এ স্থযোগে এক ঘরামীকে 

ডাকিয়া আনিলেন। চালের সংস্কার কার্য চলিতেছে, এমন সময় 

নাগমশাই গৃহে ফিরিলেন । ঘরামীকে চালের উপরে কর্মরত দেখিয়াই 
তো তাহার চক্ষুস্থির ! সকাতরে কহিতে থাকেন, চাল থেকে নেমে 

এসে বাবা । দয়া করে নেমে এসো । 

পারিশ্রমিকের আশায় ঘরামী কাজ শুরু করিয়াছে, তাহা সে 

ত্যাগ করিবে কেন? 

অবশেষে নাগমশাইর ধৈর্য্যের বাঁধ তাঙ্গিয়া গেল। শিরে 

করাঘাত করিয়া! কাদিয়! কহিতে লাগিলেন, “হায় ঠাকুর, কেন তুমি 
আমায় এ গৃহস্থাশ্রমে থাকতে বলে গিয়েছে! ? আমার দুঃখের জন্য 

একজন মানুষ খাবে, আর আমি দাড়িয়ে তাই দেখবো ? ধিকৃ 
আমার এই সংসারে 1” 

তাবাচ্যাক। খাইয়া ঘরামীকে এবার নামিতে হইল | নাগমশাই 
ব্যস্তভাবে তাহার সেবা! পরিচধ্যায় রত হইলেন। সযতনে তাহাকে 

তামাকু সেবন করানে। হইল, নিজহাতে পাখার হাওয়া দিয়া তাহার 

শরম 'অপনোদন করিলেন । অতঃপর মজুরির টাকাটি নিয়া তাবে 
সে বেচার। সেদিন হাফ ছাড়িয়া বাঁচে ! 

সেবাব্রতী, নিরীহ পরম শাস্ত ভক্ত বলিয়া সবাই নাগমশাইকে 

জানে । আবার এই নাগমশাইরই ব্যক্তিসত্তায় এক একদিন ফুটিয়া 
উঠিত অকুতোভয় তেজোদৃপ্ত যোদ্ধার রূপ। আদর্শ ও ইষ্ট সম্পর্কে 
যেখানে ঘটে মতের সংঘাত, সেখানেই আত্মপ্রকাশ করে তাহার 

অনমনীয় দৃঢ়তা, অগ্রিক্ষুলিঙ্ের মত একমুহুর্তে তিনি জ্বলিয় 

উঠেন। 

সেদিন কি এক কাজে নাগমশাই তাহার শ্বশুর গৃহে গিয়াছেন। 

তখন সেখানে এক বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত। ভদ্রলোকটি কথা 

প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের নিন্দাবাদ শুর করিয়া দিলেন। গুরুনিন্দা 

শুনিবামাত্র নাগমশাইর ক্রোধের সীমা রহিল না। উত্তেজিত কণ্ঠে 
১০ম-১২ 
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কহিলেন, “এখানে বসে ঠাকুরের নিন্দে চলবে ন। মশাই, আপনি 
এখনি এখান থেকে বেরিয়ে যান।” 

ভদ্রলোকটি বড় দাস্তিক|। এ কথা কানে ন! তুলিয়া তিনি 
শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে গালাগালি শুরু করিয়া দিলেন । 

এবার নাগমশাইর আর ধৈর্য্য রহিল না। ৃষ্কার দিয়। উঠিলেন, 
“বেরোও শাল! এখান থেকে 1” সঙ্গে সঙ্গে চলিল তদ্রলোকটির পৃষ্ঠে 
জুতা-প্রহার । 

নিন্ুকটি এক প্রভাবশালী বাক্তি। অনেকের সম্মুথে এভাবে 
অপমানিত হইয়া ক্রোধে তিনি ফাটিয়া পড়িলেন। শাসাইয়া গেলেন, 
“আচ্ছা, দেখা যাবে তুমি কেমন সাধু, আর কি ক'রেই বা তুমি 
'এ গ্রামে থাকো 1” 

বাড়ী ফিরিয়া আসার পর নাগমশাই দুঃখে ও অভিমানে কাদিয়। 

ফেলিলেন ৷ গুরু শ্রীরামকুষ্জকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, “হায়, 
ঠাকুর! কেন তৃমি এসব লোককে আমার সামনে নিয়ে আসো, 
আর বসে বসে তোমার নিন্দে আমায় শুনতে হয়। তোমার আজ্ঞায় 

সংসার-আশ্রমে থাকতে গিয়ে একি ছুর্দেব আমায় ভুগতে হচ্ছে 1” 
ভক্তের এ আত্তি ব্যর্থ হয় নাই। কয়েকদিন পরে সেই নিন্দুক 

ব্যক্তিটি নতশিরে নাগমশাইয়ের গৃহে আসিয়। উপস্থিত। অন্ু- 
শোচনায় হৃদয় তাহার দগ্ধ হইতেছে, সজল নয়নে বার বার তিনি 

ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। 

এই ঘটনাটির কথা গিরিশ ঘোষ মহাশয়ের কানে গিয়াছিল । 

নাগমশাই সে-বার কলিকাতায় আদিলে গিরিশবাবু হাসিয়। প্রশ্ন 
করিলেন, “আচ্ছা, আপনি তো৷ জুতো! কোনদিন পরেন না, তা হ'লে 

লোকটিকে মারবার সময় জুতো! পেলেন কোথায় ?” 

নাগমশাই সহজ কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “কেন? তার 
জুতো দিয়েই যে সেদিন তাকে মারলাম 1” 

দেওতোগের আশেপাশে জলাভূমিতে বুনো হাঁস ও নান! জাতীয় 
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পাখী বাস করে । নারায়ণগঞ্জের পাটকলের সাছেবেরা মাঝে মাঝে 

এগুলি শিকার করিতে আসে । 

মেবার ছুটি সাহ্ছেব এজন্য আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের বন্দুকের 
শব্দ শুনিয়া অহিংসাত্রতী নাগমশাইঈর অন্তর বেদনার্ত হইয়! উঠিল। 

শিকারাদের সম্মুখে তিনি ছুটিয়া গেলেন,করজোড়ে মিনতি জানাইলেন, 

“আপনারা নিরস্ত হোন। শুধু শুধু এ নিরীহ প্রাণীগুলোকে হত্য। 
করবেন না 1” 

কক্ষ আকৃতি ও মলিন বেশভৃষা! দেখিয়া! নাগমশাইকে সুস্থ ও 

স্বাভাবিক মানুষ মনে করা কঠিন । তাছাড়া, তাহার কথার অর্থও 
বিদেশীরা! বুঝিতে পারিতেছে না। অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া আবার 

তাহার! বন্দুকে গুলি ভরিল। 

এবার নাগমশাইর পক্ষে আর ধেধ্য ধারণ করা সম্ভব নয়। 

তর্ঞনী তুলিয়! উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “না, এরকম অধরা এখানে 

আপনার! করতে পারবেন না ।” 

সাহেবরা তাহাকে আমল দিতে চাহে না, একট পাগলের কথায় 

এ 'মামোদ তাহারা ছাড়িয়। যাইবে কেন? শিকারের প্রতি লক্ষ্য 

করিয়া আবার তাহার] বন্দুক তুলিল! নাগমশাই মুহুর্ত মধ্যে 

সিংহবিক্রমে তাহাদের উপর ঝাপাইয়। পড়িলেন। স্বভাব্তঃই তিনি 

ধীর স্থির, ক্ষীণ কলেবর | কিন্তু এ সময়ে তাহার দেহে অকম্মাং 

স্চারিত হইল প্রচণ্ড শক্তি। অবলীলায় সাহেব ছুইটিকে পরাস্ত 

করিয়া বন্দুক ছিনাইয়। নিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়। আসিলেন। 
শিকারী ইংরেজ দুইটির পক্ষে এ ধরণের অপমান হজম কর! 

শক্ত । ফিরিয়। মালিয়া তাহার! স্থির করিল নাগমশাইকে চিরদিনের 

মত শ্শিক্ষ! দিয়া তবে ছাড়িবে, অবিলম্বে তাহার নামে ফৌজদারী 

মোকদ্দমা রুজু করিবে। 

ইতিমধো এ পাটকলেরই এক কর্মচারীর হাত দিয়া নাগমশাই 
বন্দুক ছুইটি পাঠাইয়। দেন। নাগমশাই একজন অসামান্ত সাধু 
অহিংসাকে তিনি পরম ধর্ম বলিয়া মনে করেন, এসব কথা শোনার 

পর সাহেবর। নরম হইয়া পড়ে, তাহার প্রতি কি জানি কেন তাহাদের 
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বড় শ্রদ্ধার সণর হয়। বলা বাছুল্য, অতঃপর এ ব্যাপার আর 
বেশীদূর গড়ায় নাই। 

সর্ধজীবে সর্ধবভূতে নাগমশাই তাহার পরম প্রতুকে প্রত্যক্ষ. 
করিতেন। প্রায়ই তাহাকে দেখ যাইত চারিদিকে হাত জোড় করিয়া 

ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করিতেছেন । একবার এক অস্তরঙ্গ ব্যক্তি 

তাহাকে প্রশ্ন করেন, প্প্রায় সময় আপনি এমন হাত জোড় ক'রে 

থাকেন কেন, বলুন তো 1” 

ভক্তপ্রবর উত্তর দিলেন, “কি করবে৷ বলুন, ভূতে ভূতে যে তাকে 

প্রত্যক্ষ দেখতে পাই ।” 

নাগমশাইর পত্বী বড় পতিপ্রাণা। এই পতিই ছিলেন তাহার 

ধ্যেয়, ইষ্ট, এবং স্টাহার ছবিটির পুজা! প্রতিদিন সম্পন্ন না করিয়া এই 
ধর্মপ্রাণ মহিল। জল গ্রহণ করিতেন না| একবার মহাষ্টমী পুজার 
দিন তাহার ইচ্ছ! হয়, নাগমশাইর চরণে পুষ্পাপ্রলি দিয়া তাহার 
অর্চনা করিবেন। 

নাগমশাই ঘরের মধ্যে কিছুটা অন্যমনস্ক হইয়া ঈাড়াইয়া 

আছেন । এমন সময় পত়্ী স্বামীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি ঢালিয়৷ দিয়া 
প্রণাম করিলেন । 

নাগমশাই শাস্ত স্বরে শুধু বলিয়া উঠিলেন, “যাকে আমি পুজা 
করি, তার সেবা গুজ। নেওয়া কি ঠিক ?” 

অর্থাৎ, জগম্মাতার প্রকাশ রূপেই যে তিনি স্ত্রীকে দেখিয়া 

আসিতেছেন, তাহার পুজা তাই কি করিয়া নিবেন ? 

একবার একটি ভক্ত নাগমশাইকে দর্শন করিভে আসিয়াছেন। 

গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, নাগমশাইর পতী গৃহকর্মে রত, স্বামীর 
এবং গৃহের অভ্যাগতদের সেবা ও যতের জন্য তিনি সদা তৎপর । 

নবাগত তক্তটির অন্তরে সন্দেহের ছায়াপাত হইল। তাবিলেন, এ 

আবার কেমন সাধু? সংসারকে অসার জ্ঞান করিয়া যে চলিতেছে, 

তাহার আবার ভাধ্যা নিয়া বাস করা কেন? 

এই চিন্তার তর অন্তর্ধ্যামী নাগমশাইর দৃষ্টি এড়ায় নাই | তখনি 
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তিনি উত্বরে কহিলেন, “কেন, কেন ? এতে দোষ কোথায়? মা 

অন্পপূর্ণ। যে স্বয়ং এ গৃহে বাস ক'রে আমাদের অন্নের যোগাড় ক'রে 

দিচ্ছেন |” 
ভদ্রলোক তো অবাক! নাগমশাইর পত্রী সম্বন্ধে প্রশ্নটি 

আলোড়িত হইয়াছে তাহার মনে, মুখ ফুটিয়া একটি কথাও বজেন 

নাই। অথচ সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ তাহার অস্তস্তলের চিন্তাকে টানিয়! 

বাহির করিয়া সর্ববসমক্ষে তাহার উত্তর দিয়। দিলেন | বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় 

তিনি নতশিরে দাড়াইয়া রহিলেন। 

প্রানী মাত্রেরই উপর নাগমশাইর ঈশ্বর ভাব, আর নারী মাত্রকেই 

তিনি দেখেন জগজ্জননীর প্রতীকরূপে। পত্বীকে তিনি চিরকাল যে 

এই দৃষ্টিতেই দেখিতে অভ্যস্ত | 

সর্ববভূতে ঈশ্বর দর্শন__ইহা! তাহার জীবনে ছিল এক উপলব্ধ 

পরম সত্য। তাই দেখ! যাইত, মশা! মাছি গায়ে বসিলে তিনি 

সেগুলি তাড়াইতে পারিতেন না। গৃহ-অঙ্গনস্থিত কোন গাছের 

পাতা কেহ ছি'ড়িলে তাহার বুকে বাজিত সুতীব্র ব্যথ।| সকাতরে 

বলিয়া উঠিতেন, “আহা, আহা, এমন ক'রে ছি'ড়ো। না। জানো, 

এদেরও ব্যথা বেদনা! বোধ রয়েছে আমাদেরই মত )” 

সেবার এক ভক্তের চোখে পড়িল-_নাগমশাইর পুজামণ্ডপের 

বেড়াটিতে অজত্র উইপোকা বাস। বাধিতেছে। শেষে কি সারা ঘর 

নষ্ট হইবে? তখনি তিনি একটা বাঁশ দিয়া এই বেড়াটির উপর 

সজোরে আঘাত করিতে লাগিলেন। উই-এর বাসা ঝরিয়৷ পড়ার 

সঙ্গে সঙ্গে বু উই পোকাও এ সময়ে নিরাশ্রয় হুইয়৷ ভূমিতে 

ছড়াইয়া পড়িল । 

এ দৃশ্য নাগমশাইর কাছে ছুঃসহ। অশ্রুসজল চোখে বিলাপ 

করিয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, “হায় হায়, এ কি অনর্থ আপনি 

করলেন? এতকাল এর! এই বেড়ার ভেতরে ঘর-দোর তৈরী ক'রে 

বসবাস করছিলো, এবার সে আশ্রয়টুকুও রইলে। না । বড অন্তায় 

করেছেন, বড় অধন্ম করেছেন।” 

তক্তটি নির্বাক ও অধোবদন হুইয়া। বসিয়। রহিলেন। 
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এবার উই পোঁকাগুলির সম্মুখে দাড়াইয়া নাঁগমশাই করজোড়ে 

কহিতে লাগিলেন, “আপনারা আবার বাস। তৈরী করুন, আর কোন 

ভয় নেই।” 
মানুষের ভাষ। বুঝুক আর না বুঝুক ভক্তের হৃদয়-আকুতি বুঝিতে 

বলীীকদের ভূল হয় নাই। ক্ষণপরেই আবার সদলবলে আসিয়। 

তাহার মণগ্ডপের এই বেড়াটি অধিকার করে ' বল। বাহুল্য, অচিরে 

উই-এর আক্রমণে ঘরটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 

নাগমশাইর বাড়ীর পাশেই রশ্য়্াছে এক পুফ্ষরিণী। সেদিন 
একটি জেলে সেখান হইতে এক চুপাড় মাছ ধরিয়া নিয়! নাগমশাইর 
বাড়ীতে বিক্রয় করিতে আসিয়াছে । সগ্ভ ধর। হইয়াছে তাই 

অধিকাংশই তখনে। জ্যান্ত। 

এগুলির দিকে তাকাইতেই নাগমশাইর হৃদয় গলিয়া গেল। 

তখনি এ এক চুপড়ি মাছ তিনি কিনিয়া ফেলিলেন। তারপর যে 
পুকুর হইতে এগুলি ধর হইয়াছিল তাহারই গর্ভে দিলেন বিসঙ্জন । 

ধীবর তে। নাগমশাইর কাণ্ড দেখিয়া অবাক! মস্ত বিক্রয়ের 

জন্য অতঃপর এবাডীতে আর কোনদিন সে আসে নাই। 

সে-বার কলিকাতায় প্লেগের প্রকোপ শুরু হইয়াছে । মৃত্যুর 

সংখ্যা কেবলি চলিয়াছে বৃদ্ধির দিকে । আতঙ্কে বহু লোক শহর 

ছাঁড়িয়। এ সময়ে পলাইতে থাকে । পালবাবুরাও কলিকাতা ত্যাগ 

করিলেন এবং নিজেদের ঘরবাড়ী দেখাশুনার ভার রাখিয়া গেলেন 

নাগমশাইর উপর। 

কয়েক দিনের মধ্যেই গদির একটি মুহুরি প্লেগে আক্রান্ত হয়। 
এ রোগের সর্বাপেক্ষা বড় সমস্ত! সেবাপরিচরধ্যার। সহজে রোগীকে 

কেহ স্পর্শ করিতে চায় না। নাগমশাই নিজেই প্রাণপণে লোকটির 

শুশাষ। করিতে লাগিলেন । 

রোগীর অবস্থ। ক্রমেই বড় খারাপ হইয়! পড়িতেছে। এবার সে 

নাগমশাইকে ধরিয়া বসিল, তাহাকে অবিলম্বে যেন গঙ্গাতীরে নিয়া 

যাওয়া হয়, সেখানেই সে তাহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে চায়। 
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কিন্তু গঙ্গাতীরে তাহাকে অপসারণ কর সহজ নয়, প্লেগ রোগীর 

ঘরের কাছেও কেহ যে ঘেধষিতে চাহে না। এ অবস্থায় তাহার দেহ 

বহন করিবে কে? 

কোন লোক পাঁওয়। যাইতেছে না, অগত্যা নাগমশাইকে একলাই 

এই প্লেগ রোগীকে বহন করিয়া নিতে হইল | গঙ্গাতীরে কিছুক্ষণের 

মধ্যেই সে নাগমশাইর কোলে শুইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। বনু কষ্টে 

লোক যোগাড় করিয়া, মৃত ব্যক্তির সৎকার শেষে, নাগমশাই ঘরে 

ফিরিয়া আসেন। 

নাগমশাইর সঙ্গে গিরিশ ঘোষ মহাশয়ের বড় সম্প্রীতি ছিল। 

রামকৃষ্ণ-নিষ্ঠ এই ছুই ভক্তবীরের মিলনে আনন্দের তরঙ্গ উথলিয়া 
উঠিত। 

সেদিন সাধু নাগমশাই গিরিশের গৃহে আসিয়া উপস্থিত। পরম 
সমাদরে তখনি তাহাকে দোতালার বৈঠকখানায় নিয়! যাওয়া হইল । 
আরো বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি গিরিশের মজলিশে আসিয়া সমবেত 

হইয়াছেন | 
নাগমশাই শয্য। ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছেন, উহাতে শয়ন কর! 

দুরের কথা উপবেশনও করেন না। ঘরে ঢুকিয়। ফরাসের দিকে 

আর গেলেন না, নিতান্ত দীনভাবে মেজেতে বসিয়৷ পড়িলেন। 

তিনি যে এক উচ্চ স্তরের সাধুপুরুষ ইহা অনেকেরই জানা 
আছে। সবাই সসম্ভ্রমে তাহাকে ফরাসে বসিবার জন্য অনুরোধ 

করিতে লাগিলেন, পীড়াগীড়িও শুর হইল । 

গিরিশ তাড়াতাড়ি তাহাকে এই সমাদরের বিপদ হইতে রক্ষা 

করিলেন। কহিলেন, “থাক্ থাক্, ওকে আপনারা আর বিরক্ত 

করবেন না। উনি যেখানে যে ভাবে বসে সুধী হন, সেই ভাবেই 

বনুন।” 

গিরিশ এবার অনুরোধ জানাইলেন, “নাগমশাই, আজ বড় 

সৌভাগ্য, আপনার মত লোক দয়! ক'রে এসেছেন। এবার ঠাকুরের 
কথ কিছু বলুন, সে অমৃত বাণী পান ক'রে আমরা কৃতার্থ হই।” 
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নাগমশাই দৈত্যের প্রতিযুত্তি। করজোড়ে সজলনয়নে কহিলেন, 
“আমি মূর্খ হরাচার, তাকে চিনতে পারলাম কই? আপনারা কৃপা 
করুন যাতে ঠাকুরের পাদপদ্মে সত্যকার তক্তি জন্মে, জীবন সফল হয়।” 

উপস্থিত সবাই এই পরম ভক্তের দিকে নিগ্রিমেষে চাহিয়া 

আছেন। দেস্ত ও আত্মবিলুপ্তির এই মূর্ত বিগ্রহের সান্লিধ্যে বসিয়। 
নিজেদের অহংবোধও যেন স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। ঠাকুর 

শ্রীরামকৃষ্ণের অপরূপ স্থষ্টি এই তক্তবীরের সম্মুখে বসিয়া গিরিশের 
ছুই চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল । ভাব গদ্গদ কণ্ঠে তিনি কহিতে 
লাগিলেন, “ত। নইলে কি আর ঠাকুর বলে মানি? বার কৃপাগুণে 

মানুষের এমন অবস্থা হয়, তাকে কি ভগবান্ না ব'লে থাক! যায় !” 

আর একদিনের কথা । নাগমশাই গিরিশের গৃহে আসিয়াছেন, 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর প্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে । এ সময়ে 
নিরপরনানন্দ নাগমশাইকে কহিলেন, “মশাই, ঠাকুর বলতেন, “নিজেকে 

দীনহীন মনে করলে মানুষ দীনহীনই হয়ে যায়'_-আপনি দিনরাত 

অমন ক'রে আপনাকে দীনহীন মনে করেন কেন ?” 

নাগমশাই হাত জোড় করিয়৷ করুণ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, “সে 
কি কথা! নিজের চোখে নিরস্তর দেখছি, আমি অতি হীন, অতি 

অধম, কি ক'রে আমি নিজেকে শিব মনে করবো । আপনি ও কথা 

বল্্তে পারেন। আপনার! ঠাকুরের ভক্ত । কিন্তু আমার ও রকম 
ভক্তি হ'লো কই? আপনাদের কৃপা হ'লে, ঠাকুরের কৃপা হ'লে 

আমি যে নিজেকে কৃতার্থ মনে ক'রবো 1” 

কি অপূর্ব্ব আন্তি ও দৈম্ট এই মহাভক্তের বাক্যে আর বচন 

ভঙ্গীতে! নিরতিমানতার কি অপরূপ প্রকাশ তাহার ব্যক্তিসত্তায ! 

উপস্থিত সবাই মন্ত্রমুগ্ধবৎ নীরবে বেশ কিছুকাল বনিয়৷ রহিলেন, 

বাদ-বিতর্কের ভাষ! কাহারও মুখে যোগাইল ন1। 

এই দিনকার ঘটনাটির উল্লেখ করিয়। গিরিশচন্দ্র উত্তরকালে 
কহিতেন, “ঠিক ঠিক দীনতা। হ'লে, ঠিক ঠিক অহংবুদ্ধির উচ্ছেদ হ'লে, 

মানুষের নাগমশাইর মত অবস্থা হয়। এ সব মহাপুরুষের পাদস্পর্শে 

ধরণী পবিত্র হয়।” 
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সে-বার বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে মা সারদামণিকে তিনি 
দরশনি করিতে যান। পরম ভক্তের এই মাতৃ-মিলনের মধুর দৃশ্যটি 
নাগমশাইর চরিতাকার শরংচন্দ্র চক্রবত্তী বড় সুন্দরভাবে অস্কিত 

করিয়াছেন । 
_“কুমারটুলির বাসায় গিয়! দেখিলাম, নাগমশায় মায়ের কম্য 

কিছু উৎকষ্ট সন্দেশ ও একখানি লাল নরুন পেড়ে কাপড় কিনিয়া, 
যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন এবং মধ্যে মধ্যে বালকের 

হ্যায় মা মা করিতেছেন। কুমারটুলি হইতে আহিরীটোলায় আমরা 
একখানি চল্তি নৌকায় উঠিয়া, কিছুক্ষণের মধ্যে বেলুড়ে পৌছিলাম। 
ঘাটে পৌছিয়াই নাগমশাই বাতাহত কদলী পত্রের স্তায় কাপিতে 
লাগিলেন। জয় মা, জয় মা বলিতে বলিতে তাহার দেহ অবসন্ন 

হইয়া পড়িতে লাগিল। স্বামী প্রেমানন্দ দূর হইতে নাগমশাইকে 
দেখিতে পাইয়া মাকে সংবাদ দিয়! রাখিয়াছিলেন। আমরা উপরে 

উঠিবামাত্র তিনি নাগমশায়কে ধরিয়া ধরিয়া মায়ের নিকট লইয়া 

গেলেন । 

“প্রায় আধঘণ্টা পরে তাহারা মায়ের নিকট হইতে বাহিরে 

'আসেন। তখনও নাগমহাশয় ভাবের ঘোরে বলিতেছেন, “বাপের 

চেয়ে মা দয়াল। বাপের চেয়ে ম৷ দয়াল!” স্বামী প্রেমানন্দ বলিলেন, 

“আহা ! আজ নাগমশায়ের উপর ম! কি কৃপাই করিয়াছেন 1 নাগ- 

মহাশয়ের সন্দেশ মা নিজ হাতে তুলিয়া খাইয়া স্বহস্তে তাহাকে 

প্রসাদ খাওয়াইয়া দিলেন, তারপর পান দিলেন । কিছুক্ষণ পরে 

আমর। বিদায় লইলাম ।” 

স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোর ধন্মমহাসতায় আলোড়ন তুলিয়। 

দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তক্ত শরৎচন্দ্র নাগমশাইর কাছে 
যাতায়াত করেন শুনিয়া স্বামীজী তাহাকে ডাকাইলেন, কহিলেন, 
“বয়ং তত্বান্বেষাৎ হতা, মধুকর ত্বং খলু কৃতী।” অর্থাৎ আমরা তত্ব 
অয্েষণের পেছনে ঘুরে মরছি, কিন্তু মধুকর তুমিই হচ্ছে৷ প্রকৃত 
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কৃতী-_তুমিই পান করেছ মধুরস ! স্বামীজীর এই মধুকর হইতেছেন 

রামকৃষ্ণরসে রসায়িত প্রাণ ভক্তপ্রবর নাগমশাই | 
সে-বার নাগমশাই বেলুডে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ 

করিতে আসিয়াছেন। দর্শন মাত্রেই ভূমিষ্ঠ হইয়! স্বামীজীকে প্রণাম ! 
কোন মতেই তাহাকে ঠেকানে। সম্ভব হইল ন]। 

স্বামীজীর শরীর তখন বড় অন্ুস্থ । নাগমশাই তাই তাহার জন্য 

বড় শঙ্ষিত হইয়! উঠিয়াছেন। প্রেমতরে কহিলেন, “ঠাকুর বলতেন, 
আপনি হচ্ছেন মোহরের বাক্স । ঠাকুরের কথা তে মিথ্যে হতে 
পারে না। সত্যিই তো৷ মোহরের বাক্স । একবার দেহের দিকে দৃষ্টি 

দিন, আপনার এ দেহের রক্ষায় দেশের কল্যাণ হবে, জগতের কল্যাণ 

হবে।” 
নব-প্রবন্তিত মঠ মিশন প্রভৃতি সংগঠনকর্ম শুর করা সঙ্গত 

হইয়াছে কিনা, প্রবীণ ভক্তের কাছে স্বামীজী তাহ। যাচাই করিয়। 
নিতে চান। নাগমশাইকে এ বিষয়ে তিনি প্রশ্ন করিলেন। 

উত্তর হইল, “ঠাকুরের ইচ্ছায় এসব কাজ হচ্ছে । এতে মঙ্গল 
হবে, মঙ্গল হবে 

স্বামী বিবেকানন্দের বড় ইচ্ছা, নাগমশাই বেলুড় মঠে আসিয়া 
বাস করেন, তাহার পৃত চরিত্রের সান্নিধ্যে থাকিয়া মঠের সন্স্যাসীর 
প্রেরণা ও উদ্দীপনা পাইবে । 

নাগমশাই জানাইলেন, “কি কারি, কেমন ক'রে ঠাকুরের আজ্ঞা 

লঙ্ঘন করি? তিনি যে আমায় গৃহেই থাকতে বলে গিয়েছেন !” 

স্বামীজী সমবেত সন্নযাসীদের কহিলেন, “ঈশ্বরের কৃপায় মানুষের 
যে এমন উচ্চ অবস্থা হতে পারে, তা একমাত্র নাগমশাইকে দেখে 

বুঝতে পার! যায়। কি ত্যাগে, কি ইন্দ্রিয় সংযমে, ইনি আমাদের 
চেয়ে শ্রেষ্ঠ ।” 

স্বামীজীকে একথাও একবার বলিতে শুনা গিয়াছিল, “পৃথিবীর 

এত দেশ ঘুরে এলাম, কোথাও নাগমশাইর মত মহাপুরুষ চোখে 
পড়লে। না।” 

পুর্্ববঙ্গে সফরে যাওয়ার আগে স্বামী বিবেকানন্দ নাগমশাইর 
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এক তক্তকে বলিয়াছিলেন, “ও দেশৈ গিয়ে আর বক্তৃতা করবার ইচ্ছা 
বা প্রয়োজন নেই । যে দেশ নাগমশাইর চন্দ্রালোকে আলোকিত, 

সেখানে আমি গিয়ে আর বেশী কি বলবে11” 
ভক্তটি বলিয়। উঠেন, “কিন্তু স্বামীজী, ঠিশি তো অতি গুপ্তভ।বে 

ছিলেন, সাধারণের কাছে তেমন কিছু বলেন শি!” 

“ওরে, মুখে নাই বা কিছু বললেন। নাগমশাইর মত মহা 
পুরুষদের চিন্তা তরঙ্গে দেশের চিন্তানোতের গতি ফিবে যায় ।” 

ত্যাগ বৈরাগ্য আর শুচিতায় ভর! ছিল সাধু নাগমশাইর জীনন। 

নিঃশব্দ নিভৃতে তাহার অধ্যাত্ম সাধনার ধার! প্রবাহিত হইয়াছে । 

আত্মগোপনপ্রয়াসী এই গৃহীসন্গ্যাসী তাই কোনদিনই নিজের চতুষ্পার্শে 
ভক্ত ও শিষ্যের ভীড় রাখিতে চান নাই। 

কিন্ত ফুল ফুটিয়াছে---মধুলো'ভী ভ্রমরকে ঠেকানো যায় কই? 

তাই সাধু নাগমশাইর পদপ্রান্তে ধীরে ধীরে সমবেত হইতে থাকে 
একদল পুণ্যলোভী, মুক্তিকামী ভক্ত | সংখ্য! তাহাদের বেশী নয়, 

কিন্তু আন্তরিকতা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার দিক দিয়া তাহাদের তুলন। 
বিরল। শ্ত্রীুক্ত গিরিশ ঘোষকে প্রায়ই বলিতে শোনা যাইত, 
“নাগমশাই তার সাধক ভক্তদের ওপর শ্েহময়ী জননীর মত সর্বক্ষণ 

সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।” 

সাধু নাগমশাইর ভক্ত-গ্রীতির নান! কাহিনী ছড়ানে। রহিয়াছে । 
নিম্নোক্ত ঘটনাটি ভগিনী নিবেদিতার “মাষ্টার আজ আই স' ধিম্ 

গ্রন্থে বণিত হইয়াছে £ 
সেবার ঢাকাস্থিত একটি ভক্ত নাগমশাইকে দর্শন করার জন্ত 

বড় উৎকষ্তিত হইয়! উঠেন । তখন বর্ধাকাল | বিশেষ করিয়া! সেদিন 
দেখ। দেয় ঘোর ছুর্য্যোগ । 

সন্ধ্যাকালে নারায়ণগঞ্জে পৌছিয়া দেখেন, ঘাটে একটি নৌকাও 
নাই। সারাদিন অশ্রাস্তভাবে বৃষ্টি পড়িয়াছে। বাত্য। বিক্ষোভও কম 
নাই। মাঝির ভয়ে নৌক! নিয়া নিরাপদ স্থানে সরিয়া পড়িয়াছে। 
ভক্তটি বড় বিপদে পড়িলেন। এই অন্ধকার হর্ষ্যোগময় রাত্রিতে 
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নৌকা ছাড়া দেওভোগ গ্রামে কি করিয়া যাইবেন ? চারিদিক জলে 

জলাময় হইয়া গিয়াছে । তবে উপায়? 

সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ফেলিতে দেরী হইল না । সাধু নাগমশাইকে 
স্মরণ করিয়া এই তক্তটি জলে ঝাপ দিলেন। সাতরাইয়া সারা পথ 

অতিক্রম করিয়া যখন নাগমশাইয়ের গৃছে পৌছিলেন তাহার দেহ 
তখন ক্লান্তিতে অসাড়। এত রাত্রে এ ভাবে ভক্তটিকে আসিতে 

দেখিয়া নাগমশাই হায় হায় করিয়া উঠিলেন। বিচলিত হইয়। 
কহিলেন, “এই অন্ধকারে, বর্ধার এই হুধ্যোগে কি এমন ক'রে 

আসতে আছে? তাছাড়া, এই বন্যার সময় কত সাপ বনে বাদাড়ে 

ঘুরে বেড়ায়। কেন একাজ আপনি করেছেন ?” 
ভক্তটি সজলনয়নে উত্তর দেন, “আপনাকে আজ একটিবার দর্শন 

করার বড় তীব্র ইচ্ছে হয়েছিল। তাই একাজ না করে আমার 

উপায় ছিল ন11” 

রাত্র যথেষ্ট হইয়াছে । এবার ভক্ত অতিথির জন্য কিছু রন্ধন 

করা প্রয়োজন । গৃহকত্রী জানাইলেন, ঘরে একটুকরো শুকৃনো কাঠও 
নেই, কি ক'রে ভাত রাধবো £” 

এ ছুর্যোগময় রাতে কোথায় যাইবেন? কেই-ব। জ্বালানি কাঠ 

দিবার জন্ত ছুয়ার খুলিবে? অগত্যা নাগমশাই কুঠার দিয়া একটি 
ঘরের খুঁটি কাটিতে শুরু করিলেন । 

ভক্তটি ছুটিয়। গিয়া নাগমশাইকে থামাইতে চেষ্টা করিলেন, 

পারিলেন না । নাগমশাইর পত্রী তাহাকে নিবৃত্ত হইতে বলিলে উত্তর 

হইল, “যার! প্রাণের মায়। ত্যাগ ক'রে সাপের মুখে সাতার কেটে 
আমায় দেখতে আসেন, তাদের জন্য আমি কি সামান্য একটা ঘরের 

মায়। ছাড়তে পারিনে ! প্রাণ দিয়েও যদি আমি এদের উপকার 

করতে পারি, তবে আমার এ দেহ সার্থক হয়।” 

বল! বাহুল্য, কাঠের এই খুটি কাটিয়া সেদিনকার অতিথি সেবার 

কাজে লাগানে। হয়, ঘরটিও অল্পকাল মধ্যে হুমড়ি খাইয়া পড়ে। 

প্রিয়জনদের কল্যাণের জন্ত নাগমশাইকে মাঝে মাঝে অলৌকিক 
শক্তিও প্রকাশ করিতে দেখা! গিয়াছে । 
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এক নতৃন ভক্ত কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুন! করে । নাগমশাইর 
সঙ্গে সবে পরিচয় হইয়াছে । আর এ পরিচয় তাহার হৃদয়ে জালিয়! 

দিয়াছে মুসুক্ষার আগুন । দিনরাত কেবলি সে তাবিতে থাকে কবে 

আবার নাগমশাইর দর্শন পাইবে, মহাপুরুষের শ্রীমুখের অযৃতবানী 

শুনিয়! গ্রাণ তৃপ্ত করিবে | 

অবশেষে একদিন আর সে ধের্ধ্য ধরিতে পারিল না। 'এমন 
মহাপুকষকে পাইয়াও সে তাহার চরণতলে চিরতরে আশ্রয় নিতে 
পারে নাই-বরং পাইয়া তাহাকে হারাইয়াছে। তবে এ ছার প্রাণ 

রাখিয়া আর লাত কি? ভক্তটি স্থির করিল, ছাদ হইতে পড়িয়া 

সে আত্মহত্যা! করিবে । 

ছাদের আলিসার কাছে দ্াড়াইয়া! যেই সে ঝাপ দিতে যাইবে, 

অমনি শুনিল, কে যেন স্পষ্ট স্বরে তাহাকে বলিতেছে, “অযথা 

ভেবো না, শাস্ত হও। আগামী কালই নাগমশাইর সাথে তোমার 

দেখ! হবে।” 

এ কাহার দৈববাণী? যুবক ভক্তের সর্্বদেহে জাগিয়৷ উঠিল 
এক অপুর্ব শিহরণ । মনের বিক্ষোভ ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া গেল। 

পরদিন ভোরবেলায় নাগমশাইর দর্শন ঠিকই পাওয়া গেল। 

ছাত্রাবাসের দোরগোড়ায় ঠাড়াইয়। তক্তটিকে তিনি ডাকিতেছিলেন। 

হাতে তাহার একটি ক্ষুদ্র পু'টলী, সবেমাত্র দেশ হইতে কলিকাতায় 
পৌছিয়াছেন। 

শাস্ত কঠে মহাপুরুষ কহিলেন, “আপনি কি সব করতে যাচ্ছেন 
তেবে ভেবে মন বড় খারাপ হ'লো। তাই তো৷ হঠাৎ ক'লকাতায় চলে 

আসতে হয়েছে । ভয় কি? ভাবনাই বা কিসের ? যখন ঠাকুরের 
রাজ্যে এসে পড়েছেন, তখন আর ভাবনা নেই। জেনে রাখবেন 

আত্মনাশ এক মহাপাপ * 

ভক্তটির মুখ দিয়া! একটি কথাও সরিতেছে না, এই অস্ত্যামী 
সাধকের সম্মুখে তিনি চিত্রাপিতের মত দাড়াইয়া আছেন । 

নাগমশাই আবার তাহাকে সাহস ও আশ্বাস দিয়। কহিলেন, 

“এতদিন ছিলেন খালে বিলে, এবার এসে পড়লেন সমুদ্রে ।” অর্থাৎ, 
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ঠাকুর রামকুষ্ণের কৃপা-সমুদ্রে সে আসিয়া পড়িয়াছে, অমৃত সাগরে 
ভাসিয়া বেড়ানোর সৌভাগ্য তাহার । তবে আবার কিসের ভয়? 

আশ্য়ার্থী বু ভক্তের জীবন নাগমশাইর পবিত্র স্পর্শে দিনের 

পর দিন রূপান্তরিত হইয়। উঠিয়াছে। তাহার কপাঘন দিব্য দৃষ্টি 
বন্ছ আর্তের আধি-ব্যাধি দূর করিয়াছে। কিন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে এই 
আত্ম-গোপনপ্রয়াসী মহাপুরুষ তাহার অলৌকিক শক্তির ক্রিয়া 
ঘটাইয়াছেন নীরবে, প্রচ্ছন্নভাবে । 

সিদ্ধপুরুষ নাগমশাইর অলৌকিক লীলার প্রকাশ একবার কিন্ত 
প্রকটরূপেই দেখা গিয়াছিল। ইহা ঘটিয়াছিল দেওভোগ গ্রামে । 
পিতৃসেবার তীব্র আবেগ সেদিন মহাপুরুষের মনের ইচ্ছাটিকে উদগ্র 
করিয়। তোলে, এক বিস্ময়কর অপ্রাকৃত দৃশ্ট ব্ুজন সমক্ষে সেদিন 

উন্মোচিত হয়। 

নাগমশাই তখন বাস করেন কলিকাতায়, আর বৃদ্ধ পিতা 

থাকেন গ্রামের বাড়ীতে দেওভোগে। সে-বার আসিয়াছে পুণ্যময় 

অদ্ধোদয় যোগ । লক্ষ লক্ষ লোক ভাগীরঘীর পবিত্র সলিলে স্নানের 

জন্া উদগ্রীব হইয়াছে । এই পবিজ্র যোগের কয়েকদিন আগে 

নাগমশাই স্বগ্রামে গিয়। উপস্থিত। শুনিয়াছেন পিতার শরীর বড় 

অনুস্থ। 

বৃদ্ধ দীনদয়াল কিন্তু এসময়ে পুত্রকে গ্রামে আসিতে দেখিয়া বড় 
রুষ্ট হইলেন । কহিলেন, “গ্ভাখ, এই অদ্ধোদয় যোগে কত লোকে 
টাকা-কড়ি ব্যয় ক'রে আর সর্বন্বাস্ত হয়ে ক'্কাতায় যাচ্ছে গঙ্গা- 

মান করতে । আর তুই এ সময়ে গঙ্গাতীর ত্যাগ ক'রে এলি? তোর 
ধর্্মকর্ম্ের মর্ম আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। এখনো তে 
তিন-চার দিন বাকী আছে। আমায় একবার ক'লকাতার গঙ্গা তীরে 

নিয়ে যাবি? শেষ কালের পুণ্য করতে দিবি ?” 

পুত্র ধীর কে উত্তর দিলেন, “যদি কারে! সত্যিকার ভক্তি থাকে, 
তাগীরথী ঘরে এসেই দর্শন দেন_-তাকে আর কোথাও ছুটে যেতে 

হয় না!” 
গঙ্গান্নানের দিন দেওতোগে এক অপুর্ব অলৌকিক কাণ্ড ঘটিল । 



সাধু নাগমহাশক্ ১৯১ 

নাগমশাইর গৃহে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছে । ঠিক অদ্ধোদয় 
যোগের সময় অঙ্গনের অগ্নিকোণে দেখা গেল এক উচ্ছলিত জল- 

প্রবাহ । ভূগর্ভ ভেদ করিয়া কলকল শব্দে উহা উপরে উঠিতেছে, 
সারা প্রাঙ্গণ ভাসাইয়া ফেলিতেছে। কৌতৃহলী জনতার মধ্যে তুমুল 

কোলাহল পড়িয়া গেল । 

নাগমশাই গৃহ মধ্যে কি এক কাজে ব্যাপত, কলরব শুনিয়া 

বাঠিরে আমিলেন। ভক্ত হৃদয়ে জাগিয়া! উঠিল তীব্র ভাবোন্মাদনা, 

“মা ! পতিত পাবনী মা-ভাগীরথী !” বলিয়া হুঙ্কার দিয়! সাষ্টাে 

এ জলধারার সম্মুখে তিনি প্রণত হইলেন । পুণ্যতোয়া গঙ্গার জয়- 
ধ্বনিতে সেদিন নাগমশাইর অঙ্গন মুখরিত হইয়। উঠে । দলে দলে 

পুণ্যার্থী নরনারীর এই জলে ন্নান করিয়। কৃতার্থ হয়। এই পবিত্র 
জলস্পর্শে কাহারে! কাহারো ছুশ্চিকিৎসা ব্যাধি এ সময়ে নিরাময় 

হয়। শত শত লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রবাহিত এই উৎসধার! ঘণ্টাখানেক 

পরে থামিয়া যায়। 

স্বামী বিবেকানন্দ এই অলৌকিক ঘটনাটির কথা শুনিয়া 
বলিয়াছিলেন, “সে আর এমন কি কথা ? অমন মহাপুরুষের ইচ্ছায় 

সব কিছু সম্ভব হয়। এদের ইচ্ছা অমোঘ, এ ইচ্ছাশক্তিতে জীব 

উদ্ধার পেয়ে যায়।” 

অপ্রাকৃত দর্শন, অলৌকিক শ্রক্তি অর্জন, ইত্যাদির দিকে ভক্তের! 

যাহাতে বেশী না ঝুঁকে ইহাই নাগমশাই চাহিতেন। এজন্য তাহার 
সত্তর্ক দৃষ্টির অভাব ছিল ন1। সাধনার মূল তন্বটির দিকেই প্রধানতঃ 
তক্তদের চিস্তাধারাকে তিনি কেন্দ্রীভূত করিতে চাহিতেন। বলিতেন, 
“গাছের তলায় জেগে বসে থাকার মত, সাধনার দ্বারা আপনাকে 

সদাই জাগ্রত রাখতে হয়। কিন্ত ফল রয়েছে তার হাতে । তিনি 

নিজে কূপ! ক'রে ফল দিলে তবে জীব তার অধিকারী হয়, নতুবা! 
নয়। দেখ যায়-_কেউ বা ঘুমিয়ে আছে, তগবান্ দয়া ক'রে হয়তো 
তার মুখে ফল ফেলে দিলেন, তাকে আর কোন কিছু সাধন ভজন 

করতে হয় না। এসব সাধক কৃপাসিদ্ধ হন। ভগবান্ যতদিন না 
কৃপা করেন, ততদিন কেউ তার হ্বরূপ বুঝতে সমর্থ হয় না। তিনি 



১৪২ ভারতের নাধক 

কল্পতরু__যে য! চায়, নিশ্চয় তাকে ত1 দান করেন। কিস্তু যাতে 

জীবকে বার বার জন্ম মৃত্যুর পথে যেতে হয় এমন বাসনা কখনো 

করা জীবের উচিত নয়। 

“ভগবানের পাদপদ্মে শুদ্ধ! ভক্তি ও শুদ্ধ! জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা 

কর] উচিত । তবেই জীব সংসার বন্ধন ছিন্ন ক'রে ভগবত কৃপায় 

মুক্ত হয়ে যেতে পারে। সংসারের যে কোন বিষয়ে বাসন! ত্যাগ 

করা যায়, ত। থেকে জীবের কল্যাণ সাধনা আসবেই । কিন্ত যিনি 
ভগবান, তক্ত ও ভগবং প্রসঙ্গে দিন যাপন করেন তার ত্রিতাপ জ্বালা 

অস্তে দূর হয়ে যায়। 
সাধু নাগমশাইর এ সব কথার পশ্চাতে ছিল তাহার জীবনের 

সুক্্পতর দিব্য অনুভূতি, আর তাহার উপলব্ধ সত্য । মা জগজ্জননীর 
অসীম কৃপা! ছিল এই মহাসাধকের উপর, মাতৃসাধনার সিদ্ধি তাহার 

হইয়াছিল করতলগত। 

এক ভক্ত সে-বার নাগমশাইর পত্বীর কাছে বসিয়। মহাপুরুষের 
সাধন জীবনের কাহিনী শুনিতেছিলেন। কথ৷ প্রসঙ্গে নাগমশাইর 

পত্বী বলিয়। উঠিলেন, «বাবা, ওর সাধন ভঙ্গনের কথ। কি বলছো! 
উনি ইচ্ছে ক'রে যে দেবদেবীকে ভাকেন, তারা তৎক্ষণাৎ ওঁকে দর্শন 

দেন। উনি নিজেই যে একথা কতদিন আমায় বলেছেন ।” 

নাগমশাই দেবদেবীর উপর বড় ভক্তিমান্।| হৃদয়ে একবার 

তাঁবাবেগ উপস্থিত হইলেই মা-ম! বলিয়া উন্মত্ত হইয়া! উঠেন । দেব- 

দেবীর সাথে ভাবপ্রমত্ত মবস্থায় অস্ফুট স্বরে কথাবার্তাও তাহাকে 

বলিতে শুন! যায়| তক্ত শরৎচন্দ্র তাই একদিন মনে মনে ভাবিতে- 

ছিলেন, তবে কি নাগমশাই শুধু দেবতাপিদ্ধ! তিনি ব্রহ্মজ্ঞ নহেন ! 
এই ভাবনার পরবস্তী অভিজ্ঞতার এক মনোজ্ঞ বর্ণনা তিনি দিয়াছেন 

-_-"আমি এরূপ ভাবিতেছি, ইতিমধ্যে” তিনি কখন সেখান হইতে 

চলিয়া গিয়াছেন। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি, তিনি রান্নাঘরের পশ্চাতে 

আমগাছের তলায় দীাড়াইয়া আছেন। তখন তাহার পুর্ণ ভাবাবেশ 

_বলিলেন, “মা! কি আমার এই খড়ে মাটিতে আবদ্ধ! তিনি যে 



সাধু নাগমহাশয় ১৯৩ 

অনস্ত সচ্চিদানন্দময়ী । মা যে আমার মহাবিগঠ। স্বরূপিণী 1 বলিতে 

বলিতে তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন হইলেন। প্রায় অর্ধ ঘণ্ট৷ পরে 

সে সমাধি ভঙ্গ হয় । পরে মাত৷ ঠাকুরাণীকে আমি একথা জানাইলে 
তিনি বলিয়াছিলেন, “বাবা, তুমি তো তার এ অবস্থা আজ নৃতন 
দেখলে । এক এক দিন ছুই তিন প্রহরেও তাহার চেতন! হয় না । 

এক এক দিন আমার মনে হয়, তিনি দেহ ছাড়িয়া বুঝিবা চলিয়। 
গেলেন ।” 

সাধন। ও সিদ্ধির পথ বাহিয়া মহাসাঁধকের মরজীবন এবার ধীরে 

ধীরে শেষ অঙ্কের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। 

১৩০৬ সালের শীত খতু । মহাসাধক নাগমশাই তাহার শেষ 

শয্যায় শায়িত। জীর্ণ দেহের প্রাকার টুটিবার এবার আর বেশী 
দেরী নাই। নিকটে উপবিষ্ট ভক্তটিকে একদিন ডাকিয়। কহিলেন, 

একবার পণ্রিকাট। দেখুন দেখি | সামনে যাত্রার ভাল দিন কবে ! 
পশ্তিকা দেখিয়া বলা হইল, “আজ্ঞে ১৩ই পৌষ ১০টার পর 

যাত্রার বেশ দিন রয়েছে ।” 

*“আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে এঁ দিনই মহাযাজা! করবো 1৮ 
সেবক ভক্তটি আকুল হইয়া কাদিয়। উঠিলেন। নাগমশাইর 

সাধবী পত্বী নিকটেই দীাড়াইয়! ছিলেন । প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি কহিলেন, 
“আর কেন কাদছে! বাব! উনি কিছুতেই এ শরীর আর রাখবেন 

না। তর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক । 
দেহত্যাগ করুন। দেখে আমরা আনন্দিত হবো |” 

নির্দিষ্ট দ্রিন ও লগ্নটি আসিয়। গেল । শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্রপটটির 
দিকে নিনিমেষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়। বীরভক্ত চিরতরে মরদেহ ত্যাগ 
করিলেন | মহাপ্রয়াণের পূর্ববক্ষণে ওষ্ঠদ্বয় একবার কিছুটা নড়িয়া 
উঠে। অক্ষুট স্বরে শেষ বাণীটি উচ্চারিত হয় “কৃপা, কৃপা নিজগুণে 

কৃপা! 

১০ -১৩ 



প্রসহংস দশ্ালদসে-বাবা 
অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদের কথ। ৷ এই সময়ে শুধু পাঞ্জাবেই 

নয়, সারা উত্তর ভারতে প্রচারিত ছিল ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মা! পরমহংস 

ঠাকুরদাস-বাবার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। পাতিয়ালা জেলার বসের! 
গ্রামের আশ্রমটি ছিল তাহার নিভৃত সাধনকেন্দ্র। এই কেনব্দ্রটিতে 
অন্ন সংখ্যক অন্তরঙ্গ মুমুক্ষু শিষ্য নিয়া তিনি বাস করিতেন, সাধন- 

পথের দিতেন দ্রিকৃদর্শন। আবার মাঝে মাঝে মগ্লীসহ বাহির 

হুইতেন তীর্থ পরিক্রমায় | যে গ্রামে, যে শহরে এই সদানন্দময় মুক্ত 
পুরুষ আবিভূ্তি হইতেন, দেখ! দিত বিরাট জনসংঘন্ট, সাধু-সম্ভ ও 
তক্ত গৃহন্থের! দলে দলে ভীড় করিত তাহার চরণতলে | পুণ্যলোভী 
দাতা ও শেঠের! সোতসাহে তাণ্ডারা লাগাইত তাহার ছাউনিতে 
তীর্থ পরিক্রমার শেষে আবার নিজ গ্রামের আশ্রমটিতে ফিরিয়৷ 
আসিয়া ঠাকুরদাস-বাব! রত হইতেন নিভৃত সাধনায় । 

বসেরার মঠ প্রাঙ্গণে সেদিন তিনি শিষ্য পরিবৃত হইয়। বসিয়া 

আছেন। ভক্ত জিজ্ঞান্ুদের প্রশ্বের উত্তরে পরমহংসজী নান! তত্ব 

আলোচন। করিতেছেন, আর মাঝে মাঝে চলিতেছে মূ মধুর হাস্য 

পরিহাস । 
এমন সময়ে একটি বালক সাধু সেখানে আসিয়া উপস্থিত । বয়স 

তাহার প্রায় বারে। বসর | লম্ব। ছিপছিপে গড়ন, বাহুদয় আজান্ু- 

লম্বিত, তীক্ষ নাসা, বুদ্ধির দীন্তিতে চোখ ছুটি ঝকৃঝকৃ্ করিতেছে । 
পরনে রহিয়াছে গৈরিক বহিবর্বাস। নগ্নপদ ছুইটিতে জমিয়াছে প্রচুর 
পথের ধূল।। দেখিলেই মনে হয়, বন্ছ দূরের পথ অতিক্রম করিয়া! 
সে আসিয়াছে । 

আগন্তক বালক প্রণাম করিয়া উঠিয়া দীড়াইতেই ঠাকুরদাস- 
বাবার নয়ন ছুটি কৌতুকোজ্জল হইয়া, উঠে। শ্মিত হান্যে বলিয়! 
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উঠেন, “আরে, এ দেখছি আমাদের ছোটেলালজী ! তারপর, কি 
মনে ক'রে? তোমার বাড়ীর সবাইর কুশল তো ?” 

মঠের ভক্ত ও সেবকেরা৷ এতক্ষণে বুঝিয়া নিয়াছেন, এই বালক 
পরমহংস-বাবার পুবর্ষ পরিচিত। কিন্তু এত মল্প বয়সে গৈরিক নিয়! 
সে সাধু হইয়াছে? সবাই বড় কৌতুহলী হইয়া! উঠিয়াছেন। 

বালক করজোড়ে উত্তর দেয়, “বাবা, আমি এসেছি আপনারই 

কাছে। আপনার কাছে আশ্রয় নিতে । আমি সাধু হবো । সাধু 
হয়ে ভগবান্ লাভ ক'রবো, এজন্য আমি ব্যাকুল হয়েছি। আপনি 
আমায় কপা করুন ।” 

“তা ছোটেলালজী, তৃমি তো! দেখছি আগে থেকেই গৈরিক প'রে 
ফেলেছে, সাধু তো! তৃমি ব'নেই গেছে1।” 

বালক বড় সপ্রতিভ । শাস্তম্বরে, স্পষ্ট ভাষায় সে উত্তর দেয়, 
“না-মহারাজ | এট! আমার লোক দেখানে। বেশ । আমার মাতাজী 
বললেন,-_“আমাদের কপিয়াল গাঁও থেকে বসের! ষে অনেক দূর, 

ক'দিনের পথ পায়ে হেঁটে যাবি, সে ক'দিন তোকে খেতে দেবে কে ? 
তৰে কি অনাহারে মরবি ? 

“আমি বল্লাম, তোমার কোন ভয় নেই, একট গৈরিক কাপড় 
জড়িয়ে আমি চলে যাবো, ভালে! গৃহস্থের! ছ টুকরো শুকনো রুটি 
আমায় দেবেই। তাই আমার এ বেশ |” 

“হো-হো-হে।”__অট্রহাসিতে ফাটিয়া পড়েন ঠাকুরদাস-বাব!। 
বলেন, “তুমি চতুর ছেলে, মাথায় ভাল ফন্দী এটেছিলে। কিন্তু 

ছোটেলালজী ভগবান লাত করবে বলে তো পথে বেরিয়েছে! । 

ভগবান্ কিন্তু বড় চতুর ; ধরতে গেলেই পালিয়ে যান, হাতের মুঠো 
যত শক্তিই ক'রো, ফস্কে যান। তার সাথে এঁটে উঠতে পারবে 

কি ?”__ কৌতুকের সুর ফুটিয়। উঠে ঠাকুরদাস-বাবার কথ কয়টিতে। 
“মহারাজ, সবার কাছে শুনি, আপনার মতো মহাত্মারা সেই 

তগবান্কে বশে রাখার কৌশলটি জানেন। আমি সে কৌশল 
আপনার কাছেই শিখে নেবো । প্রাণপাত ক'রে তা শিখবে! | 

এবার গম্ভীর হইয়া উঠেন ঠাকুরদাস-বাবা। প্রশান্ত কণ্ে প্রশ্ন 
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করেন, “উত্তম কথা, অতি উত্তম কথা, ছোটেলালজী। কিন্ত তোমার 
বাবা মায়ের সম্মতি এতে আছে তো? সব আমায় খুলে বলো ।” 

“মহারাজ, মাপ ক'রবেন, এতক্ষণ কথায় কথায় আমি ভুলে 
গিয়েছিলাম । আমার বাবা আপনার চরণে প্রণাম জানিয়ে একটা 

চিঠি দিয়েছেন | এই যে সেটি।” 
পরমহংসজীর নির্দেশে একজন সেবক চিঠিটি সেখানে পাঠ 

করিলেন। মন্দ এইরূপ £ 

বাব! মহারাজ, আপনার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম । অতঃপর 
সমাচার এই, অনেকদিন যাবৎ আপনার দর্শন না পাইয়। আমরা 

মনঃকষ্টে দিন যাপন করিতেছি। আমার কনিষ্ঠ পুত্র ছোটেলালকে 
আপনি জানেন। বয়সে সে বালক, কিন্তু আর সে এখন গৃহে 

থাকিতে চায় না, সাধু হইবার সঙ্বল্প গ্রহণ করিয়াছে। প্রতি বংসর 
গ্রামে বু সাধু-সস্তের সমাগম হয়। ছোটেলাল তাহাদের জন্য 

ছুটাছুটি করিয়! বেড়ায়, তাহাদের ধুনির কাঠ সংগ্রহ করে, চাপাটি 

তৈরী করিয়। দেয়, নানাভাবে তাহাদের সেবা করে । আপনার 
সেবার সুযোগ পাইয়াও সেবার সে অন্ুগৃহীত হইয়াছে । সাধু-সঙ্গ 
ও সাধু সেবার ফলে ভগবান্ প্রাপ্তির অভিলাষ তাহার অন্তরে জাগিয়! 
ইঠিয়াছে। স্থির করিয়াছে, সংসার সে ত্যাগ করিবে, সন্যাসীর 

জীবন যাপন করিবে। 
আমাদের আরে! কয়েকটি জোয়ান ছেলে আছে। তাহারা 

আমার ক্ষেতের কাজ করে, বিষয়-কন্মে সাহায্য করে । আমি এবং 

ছোটেলালের মা তাই পুর্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি, একটি 
পুত্রকে প্রভু শিবজীর সেবায় নিয়োগ করিব, সক্স্যাসী হইতে দিব। 
ছোটেলাল এই অল্প বয়সে ভগবানের জন্য পাগল । দিনরাত সাধুর 
পিছনে ঘোরে আর গ্রামের শিব মন্দিরে গিয়। ধ্যান-ভজন করে। 

আমার ছেলেদের মধ্যে সেই-ই সাধু হওয়ার যোগ্য। তাই আমরা 
তাহাকে এজন্য অনুমতি দ্রিতেছি। তাছাড়া, সাধু যদি হইতেই হয় 
সে আপনার মত কৃপালু মহাত্বার মঠে থাকিয়াই সাধুর জীবনযাপন 
করুক। তাহার সম্বন্ধে আমরা অনেকট! নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব। 
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আপনার শ্রীমুখে শুনেছি, একটি ছেলে সর্যাসী হইয়৷ মুক্তি 
লাত করিলে তাহার কুল পবিজ্র হয়, জননী কৃতার্থ হয়, পৃথিবী 

পুণ্যবতী হয়। আশীর্বাদ করুন তাই যেন হয়। আমাদের ভক্তিপূর্ণ 
প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি-_শ্রীচরণাশ্রিত... 

ঠাকুরদাস-বাব৷ প্রশাস্ত স্বরে কহিলেন, “তথাম্তব। যাও বেটা, 
আর বিলম্ব না ক'রে এখনি স্নান সমাপন ক'রে এসো, আর এ বেশ 

ত্যাগ ক'রে মঠের গৈরিক বস্ত্র গ্রহণ করো আমার হাত থেকে ।” 
তারপর প্রবীণ শিষ্যদের দিকে তাকাইয়া আদেশ দিলেন, “আজ 

অতি শুভ দিন। পুণ্যলগ্নও সমাগত । তোমর। ছোটেলালের জন্য 
বিরজাহোমের সব ব্যবস্থা করে।। আজই আমি তাকে সন্গাস- 

দীক্ষা দেবো ।” 

জনৈক সেবক আর কালবিলম্ব না করিয়া ছোটেলালকে নিয়! 

মঠের অত্যন্তরে চলিয়া গেল। 

প্রবীণ শিষ্যদের মধ্যে শোনা গেল মুছ গুঞ্জন, তাইতো, এত 

তাড়াহুড়া করিয়। গুরু মহারাজ তো। কখনো কাহাকেও সন্যাস দেন 

নাই! তাছাড়া, এত অল্প বয়স্ক বালকের সরাসরি সন্যাস-দীক্ষা ? 

গুরুজী তো ব্রহ্মচর্য্যের প্রস্ততির উপর সদাই গুরুত্ব আরোপ করেন। 

কিন্তু কই, এ ক্ষেত্রে তো তাহার কোন প্রয়োজনীয়তার কথ! তিনি 

তুলিতেছেন না ? | 

অন্তর্ধ্যামী পরমহংসজী প্রবীণ শিষ্যদের মনোভাব মৃহ্র্তে বুৰিয়া 
নিলেন। সহান্তে কহিলেন, “ছোটেলাল, আজ এই মঠে আত্মসমর্পণ 

করতে আস্বে- এ আমি জানতাম। তাই প্রাঙ্গণে বসে তার 

প্রতীক্ষা করছিলাম । হছু'বছর আগে আমি একট৷ সাধু জমায়েৎ 

নিয়ে ওদের গ্রামে গিয়েছিলাম | ছোটেলাল আমার সেবার জন্ত 

বড় ব্যাকুল হয়ে উঠলো! । তখনি দেখলাম, ওর মস্তকের চারদিকে 
রয়েছে একটা সক্ষম জ্যোতির বেষ্টনী । বুঝলাম, শিগ.গীরই মুযুক্ষার 
আগুন জ্বলে উঠবে ওর জীবনে, চিরতরে গৃহ ত্যাগ ক'রে গ্রহণ 
করবে সন্ন্যাস জীবন ।” 

জনৈক শিষ্য মৃহ স্বরে প্রশ্ন করেন, “কিন্তু গুরু মহারাজ, সাধারণ 
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ভাবে আমরা দেখে আস্ছি, আগে সাধকের ব্রহ্মচর্য্যের প্রস্ততির 

ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে তবে সন্াস দীক্ষ। দেওয়া হয় । এর বেলায় 

দেখছি ভিন্নরূপ ব্যবস্থা ।” 

পরমহংসজী উত্তর দিলেন, “বেটা, সমর্থ গুরু শিষ্যের জন্য ব্যবস্থা- 

পত্র দেয় তার বিগত তিন জন্মের স্ুকৃতি বিচার ক'রে । তাছাড়।, এ 

জন্মের তীব্র বৈরাগ্য, তীব্র মুমুক্ষার কথাও তো বিবেচন! ক'রে 
দেখতে হবে। জান তো, শ্রুতি বলেছেন, যদহরেব বিরজেত 

তদহরেব প্রত্রজেৎ, অর্থাৎ যেদিনই সাধকের সতাকার তীব্র 

বৈরাগ্যের উদয় হবে, সেইদিনই গুরু তাকে দেবেন সন্স্যাস। এতে 
তিথি, নক্ষত্র, লগ্ন, বয়স, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষের প্রশ্ন ওঠে না । তবে সর্বদা 
মনে রাখবে, এই মুমুক্ষার তীব্রতা যাচাই করার অধিকারী হচ্ছেন 

সমর্থ গুরু | 

সেইদ্দিনই বিরজাহোম সম্পন্ন করিয়া ছোটেলাল সন্যাস দীক্ষা 

গ্রহণ করেন পরমহংস ঠাকুরদাস-বাবার কাছে । নব নামকরণ হয় 
-দয়ালদাস । উত্তরকালে দয়ালদাস পরিণত হন এক সার্থকনামা 

সিদ্ধ মহাপুরুষরূপে | তাহার যোগবিভূতি ও ব্রহ্মজ্ঞানের খ্যাতি 
বিস্তারিত হয় দিগবিদিকে । সমকালীন ভারতের বন্ত উচ্চকোটির 

সাধক, মনীষী শান্ত্রবিদ ও ধণ্ম প্রচারক তাহার পরমাশ্রয় লাভ 

করিয়া ধন্য হন । 

দয়ালদাসের আশ্রম জীবনের প্রথম কয়েকটি বৎসর অতিবাহিত 

হয় কঠোর পরিশ্রম ও কৃচ্ছ সাধনের মধ্য দিয়! | রাত্রি চারিদণ্ড 
থাকিতেই তাহাকে শযা। ত্যাগ করিতে হইত, নিয়মিত ধ্যান-জপের 

পর শুরু হইত বৃদ্ধ গুরু মহারাজের শান্ত্র অধ্যাপন! ও বেদাস্তের 

ব্যাখ্যান। ইহার শেষে দয়ালদাসকে লাগিতে হইত আশ্রমের 

কাজে। দূরের কুপ হইতে বৃহৎ ভাণ্ডে জল টানিয়া আনা, গরু- 
মহিষের সেবা! আর পরিচর্যা করা ছিল তাহার প্রধান কাজ । 

আশ্রমবাসী ও অভ্যাগতদের জন্য যাহারা রসুই করিত ও বাসন 

মাজিত তাহাদের কাজেও দয়ালদাসকে অনেক সময় সাহায্য করিতে 
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হইত। দিনে রাতে অবসর বা বিশ্রামের সুযোগ খুব কমই ছিল। 

এত দৌড়-ঝণাপ ও খাটুনীর পর আহার মিলিত কয়েক টুকরা শুক 
রুটি আর এক হাতা! সিদ্ধ সবজি । 

রাত্রে নিদ্রার সময়ও গুরুজীর শ্বেন মৃষ্টির কবল হইতে নিস্তার 
ছিল না। ছুই তিন ঘণ্টা নিদ্রার পরই একটি মোট। লাঠি হাতে 
নিয়া তিনি চীৎকার শুঞু করিতেন, “ওরে তোদের ভোজন ও নিদ্রায় 

যদি এতই অনুরাগ, তবে শুধু শুধু ঘরের আরাম ছেডে এখানে কেন 
এসেছিস্। উঠে পড় তামস নিদ্রা ছেড়ে 1” 

শিল্তের! উঠিয়! জপ-ধ্যানে বসিয়া গেলে, তবেই ঠাকুরদাস-বাব' 
শান্ত হইতেন। নিজের কুঠরীতে গিয়। হইতেন ধ্যানস্থ । প্রাতঃকালে 

বেদাস্ত ও অন্যান্য শাস্ত্রের ব্যাখ্যান শুরু হইত আশ্রমের প্রাঙ্গণে । 

এই শান্ত্রচ্চার মগুডলীতে, বয়সে ছোট হইলেও দয়ালদাস ছিলেন 

অনন্য সাধারণ । বিধিদত্ত প্রতিতা নিয় তিনি জন্মিয়াছেন, তাই 

যেকোন জটিল তত্ব আয়ত্ত করিতে তাহার বিলম্ব হইত না। 

গুরুমহারাজ তাই দিনের পর দিন তাহাকে উৎসাহিত করিতেন 

অধ্যাত্শাস্ত্রে পারঙ্গম হওয়ার জন্থ | 

তরুণ জীবনের এই কঠোর দিনচর্ধ্য! সম্বন্ধে উত্তরকালে দয়ালদাস 

বাবা কহিতেন, “আমার গুরু সত্যই কৃপালু ছিলেন। সারাদিন 
হাড়ভাঙ্গা মেহনত আমায় করাতেন বটে, কিন্তু দেখতাম আড়ালে 

গিয়েই গোপনে মুছে ফেলতেন নিজের চোখের জল । বুঝতাম, 

কঠোর হয়ে তিনি শাসন করতেন আমার ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য, 

কিন্ত হৃদয় তার ব্যথাতুর হয়ে উঠতো । আমর যে প্রাণাপেক্ষা 
প্রিয় ছিলাম তার। এ জওয়ান বয়সে গুরুজী যদি কৃচ্ছ সাধনে 
অভ্যাস না করাতেন, তবে কি দেহবুদ্ধি যেতো? ত্যাগ বৈরাগ্য 

কোনদিনই আসতো ? চিত্তের মল কি দূরীভূত হতো! ? অতীষ্ট কি 

আর শিদ্ধ হতে।? ভাগ্যগুণে এমন দয়াল গুরুর দাস হয়েছিলাম 

বলেই তো আজ আমি তোমাদের দয়ালদাস-বাব1।” 
তরুণ শিষ্য এই কঠোর জীবনে অত্যন্ত হইবার পর গুরু মহারাজ 

কহিলেন, “দয়ালদাস, এবার তোমায় হঠযোগ,' লয়যোগ প্রভৃতি 
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আয়ত্ত করতে হবে| বেটা, ত্রহ্মসাধন একট! মস্ত বড় লড়াই-__ 

এজন্য চাই মজবুত দেহ, আর স্ুুসংযত ও কেন্দ্রীভূত মন। পর 
পর্যায়ে রাজযোগ সাধনার তেতর দিয়ে তোমায় যেতে হবে । বেটা, 

যা পারে৷ তাড়াতাড়ি আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও, এই শরীর 

আজকাল জীর্ণ হয়ে এসেছে । এটাকে আর বেশী দিন আমি ধরে 

রাখবো না” 

একাদিত্রমে পনের বৎমর এ আশ্রমে দয়ালদাস বাস করেন । 

সিদ্ধ গুরুজীর সাক্ষাৎ তত্বাবধানে থাকিয়া গোপনে পূর্ণাঙ্গ করিয়া 
তোলেন তাহার যোগসাধনা। এই সময়ে উচ্চতর যোগবিভূতির 
নান! প্রকাশ দেখ যায় তাহার সাধনজীবনে । 

কিন্তু গুরু ঠাকুরদাস-বাবা তাহার সতর্ক প্রহর! দিয়া শিস্তাকে 
সদাই ঘিরিয়া রাখিতেন, তাহার যোগশক্তিকে করিতেন কঠোরভাবে 

নিয়ন্ত্রিত। উচ্চতর অনুভূতি ও অতীন্দ্রিয় দর্শনাদি ঘটিলেই শিষ্যকে 
গুরু কহিতেন, “দয়ালদাস, পরমাআর কৃপায় তোমার নান। দর্শনাদি 

ঘটছে, কিন্তু এ নিয়ে কখনো মত্ত হয়ে উঠে! না, প্রতিষ্ঠার দিকে 

কখনো পা বাড়িয়ো না । সদাই স্মরণ রাখবে, প্রতিষ্ঠা শুকরী বিষ্ঠা। 
বৎস, একমনে দৃঢ় পদক্ষেপে আত্মজ্ছানের সাধনায় এগিয়ে যাও । 

পরাজ্ঞান যেদিন তোমার সাধনসত্ায় ফুটে উঠবে, এই মানবজীবন 
হয়ে উঠবে সার্থক ।” 

বৃদ্ধ গুরু মহারাজ ধীরে ধীরে এবার আসিয়া পড়েন মরজীবনের 

প্রাস্তসীমায়। বিদায় ক্ষণের প্রাকালে শোকাকুল শিষ্য ও সেবকেরা 

সবাই তাহার রোগশয্যার পাশে আসিয়া ধ্াড়ান। স্থিতধী মহাপুরুষ 
একে একে সবাইকে জানান তাহার অন্তরের আশীর্বাদ আর বিদায় 

সম্ভাষণ । 

প্রিয় শিষ্ত দয়ালদাসের দিকে তাকাইয়। গুরু কহিলেন, “বেটা 

দয়ালদাস, পরমাত্মার কপায় অতীষ্ট তোমার অচিরেই পুর্ণ হবে। 
আত্মজ্ঞাঁন স্করিত হবে তোমার সাধনসন্তায়। তোমার প্রথম দর্শনের 

দিনেই আমি জেনেছিলাম, তুমি লোকগুর হবে| লোক মঙ্গলের জন্ত 
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জীবন ধারণ করবে । তাই তোমার তপস্যাময় জীবনকে এত সতর্কতা 
দিয়ে আমি ঘিরে রেখেছিলাম ।” 

শোকার্ত দয়ালদাস ডূকৃরিয়া কাদিয়া উঠিলেন। 
পরমহংস ঠাকুরদাস-বাবা আশ্বাস জানাইয়া কহিলেন, “বৎস, 

শেষ বিদায়ের আগে জানাই তোমায় আমার আশীর্বাদ । খদ্ধি সিদ্ধি 
চিরদিন থাকুক তোমার করায়ত্ব। অন্নহীনে অন্নদান আর মুযুক্ষুকে 
মুক্তিদান, হোক তোমার জীবন ব্রত।” 

একটু থামিয়া গুরু মহারাজ আবার বলিলেন, “কলিকালে মানুষ 
অন্নগত প্রাণ। জ।বনের বেশীর ভাগ সময় অন্ন সংগ্রহের চেষ্টায় ঘুরে 

বেড়ায়। ধীর স্থির হয়ে বসে যোগাভ্যাস করার সময় তাদের নেই। 

তাদের মধ্যে বেদাস্তের পরমতত্ব তুমি প্রচার করো, নিত্যানিত্য বস্ত- 

বিচারের কথা নূতন ক'রে জাগিয়ে তোল। 
গুরু মহারাজের মহাপ্রয়াণ শেলের মত দয়ালদাসের বুকে বাজিল । 

শেষ কৃতোর পর কয়েকটা দিন চলিয়া গেল শোকার্ত অবস্থায় । তার 
পর দয়ালদাস আহ্বান করিলেন আশ্রমের শিধ্য সেবক এবং বাহিরের 

তক্ত গৃহস্থদের | কহিলেন, “গুরু মহারাজের দেহাস্তের পর একটা 

বড় কাজ বাকী রয়ে গিয়েছে । তার স্মৃতিপূজার জন্য এবার আমাদের 
একট! বৃহৎ তাণ্ডার। অনুষ্ঠান এখানে করতে হবে । তাতে আমন্ত্রণ 
জানাতে হবে এ অঞ্চলের গরীব ছূঃখী মানুষ আর সাধু সম্ভদের |” 

প্রবীণ শ্শিষ্যেরা চমকিয়া উঠেন | কহেন, “দয়ালদাস, তোমার 

প্রস্তাব অবশ্যই অতিশয় সাধু। কিন্তু তাই, বড় রকমের ভাগার। 
দেবার সাধ্য আমাদের কই? তুমি তো৷ জানোই, আশ্রমে সঞ্চিত 

কোন অর্থ নেই। যত্র আয় তত্র ব্যয়। আশেপাশের গৃহস্থ লোকেরা 

কেউ তেমন ধনবান্ নয় যে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেবে । 
দূর-দৃরাস্তের ভক্তেরা কে কি সাহায্য দেবে বুঝতে পারছিনে । এ 
অবস্থায় সাধ্য অনুযায়ী কাজ করাই কি ভালো নয়? ছোটখাটো! 
একটা ভাণ্ডার! দিয়েই কাজ শেষ কর! যাক্, কি বলো 1” 

দয়ালদাস উত্তরে প্রত্যয়-ভর! কষ্ঠে বলেন, “গুরুজী তার মরদেহ 
ত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু তাকে আমরা মোটেই হারাইনি, কোনদিন 
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হারাবোও না। তার ভাগারা বিরাটতাবেই করতে হবে, অর্থ ও 
দ্রব্যাদির ব্যবস্থা তিনিই করবেন। আপনার] এই পবিজ্র কাজে 
দৃঢ় সন্কল্প নিয়ে অগ্রসর হোন ।” 

বয়সে নবীন হইলেও দয়ালদাসের প্রতি সতীর্থেরা শ্রদ্ধাসম্পরর 
ছিলেন | অবশেষে তাহার সিদ্ধান্তই সবাই মানিয়! নেন। সোতসাহে 
এবার কাজকণ্ম শুরু হইয়া যায়। 

বিভিন্ন মঠ মণ্ডলী আখড়ায় এবং হাটে বাজারে ঘোষিত হয় 

পরমহংস ঠাকুরদাস বাবার ভাগারার কথা । কোথ। দিয়া কি ঘটিয়া 
যায়, দূর দূরান্ত হইতে উপস্থিত হইতে থাকেন শেঠ, সওদাগর ও ধনী 
গৃহস্থ ভক্তেরা। অকাতরে সবাই বাবার কাজে অর্থ দান করেন। 

সংগৃহীত হয় বিপুল পরিমাণ ঘ্বৃত, চিনি, আট, সুজি ইত্যাদি । অন্ন 

সময়ের বাবধানে ক্ষুদ্র বসেরা গ্রামের আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয় এক 

রাজকীয় তাণ্ডারা, দশ বারো হাজার দরিদ্র নারায়ণ ও সাধুসন্যাসী 

সেদিন সেখানে ভোজন গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হন । পরমহংস ঠাকুরদাস- 

বাবার জয়ধবনিতে চারিদিক প্রকম্পিত হইয়! উঠে। 

স্কল্র-কর। কাজ শেষ হইয়াছে । দয়ালদাস এবার সতীর্থ ও আশ্রম- 
ভক্তদের জানাইয়া দেন, আশ্রমে আর তিনি অবস্থান করিবেন না, 

শেষ পর্যায়ের তপস্কার জন্য আত্মগোপন করিবেন হিমালয়ে । 

তরুণ সাধক দয়ালদাসজীর জনপ্রিয়তা অসাধারণ, সবাই তাহাকে 
ঘিরিয়৷ ধরেন, বাব বার অন্তররোধ জানাইতে থাকেন বসেরায় থাকার 

জন্য। কেহ কেহ বঙ্গিয়া উঠেন, “গুরুজী গত হয়েছেন, এখন তার 

আশ্রমটির রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে তার পুণ্যস্মতিকে বাঁচিয়ে রাখা__ 
এটাই তো! আপনার প্রধান কর্তব্য ।” 

উত্তরে দয়ালদাস বলেন, “আমার গুরু মহারাজ বিষয়ী মোহাস্ত 

ছিলেন না, তিনি ছিলেন সর্বত্যাগী শিৰকল্প মহাত্বা। ভার স্মতি 

অক্ষয় হয়ে থাকবে তার শিত্যদের সাফল্যের মধ্য দিয়ে । এই উদ্দেশ্য 

নিয়েই তে৷ নিভৃত তপস্তার পথে আমি বেরিয়ে পড়ছি । আপনার! 

প্রার্থনা! করুন, গুরুর যে আশীর্বাদ আমি পেয়েছি তা যেন সফল 

হয়ে ওঠে আমার জীবনে ।” 
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সাতাশ বৎসর বয়সে এই আশ্রম ত্যাগ করিয়া দয়ালদাস 

বহির্গত হন, আসন গ্রহণ করেন হিমালয়ের এক সিদ্ধপীঠে | এখানে 

প্রায় দশ বংসর তাহার অতিবাহিত হয় চরম কৃচ্ছ,ব্রত আর আত্মিক 
সাধনায় । ভারপর গুরুকপায় হন তিনি সিদ্ধকাম । আত্মজ্ঞানী 

মহাসাধকরূপে, খদ্ধি-সিদ্ধির অধিকারী শক্তিধর মহাপুকষরূপে, 

অচিরে সন্যাসী সমাজে তিনি চিহিত হইয়া উঠেন । 

দয়ালদাসের অন্তরে চিরজাগরূক রহিয়াছে তাহাব কুপালু গুরু- 

মহারাজের আদেশ । তিনি বলিয়াছেন, বুভুক্ষুকে অন্ন দাও. আর 

মুমুক্ষুকে দাও যুক্তির মালে । এই আদেশই চিরাদন কারবেন তিনি 

শিরোধাধা। আর এই মাদেশ সমাকৃরূপে পালন করিতে হঈলে, 

কোন মঠ-মন্দির বা স্থায়ী সাধনকেন্দ্রে বসিয়! থাকিলে চলিবে না। 

এখন হইতে ত্যাগব্রতী সাধুদের মণ্ডলী নিয়। তীর্থে তীর্থে পরিব্রা্জন 
করিবেন, জনতার মাঝে থাকিয়াই সাধন কবিবেন গুক-উঈপদিষ্ট পরম 

কল্যাণ । 

অতঃপর অন্পকাল মধ্যে সন্না।সী দয়ালদাসের ঝদ্ধি-সিদ্ধির খাত 

সাধু সমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে বিস্তারিত হইয়৷ পে । হরিদ্বারের 
বিশিষ্ট মোহান্ত ও সন্গ্যাসীরা তাহাকে পরমহংস ও সিদ্ধাবধৃত আখ্যায় 
ভূষিত করেন। 

কি কুম্তমেলায়, কি হিমালয়ের গহন তীর্থে, কি গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র- 
নশ্মদা-কাবেরীর পবিত্র কুলে, যেখানেই তিনি সাধু জমায়েৎ নয়া 
উপস্থিত হন, দলে দলে ভক্ত নরনারী, রাজ। টউজীর শেঠ, লুটায় তাহার 

চরণতলে । তাহার বৈরাগ্যময় মুক্তি, জ্ঞান প্রোজ্জল নয়নদয় একবার 
যে দর্শন করে, অস্বতময় ন্লেহবচন একবার যে শ্রবণ করে, মোহিত 

হইয়া যায়,--এক অমোঘ, অনির্দেশ্য আকর্ষণের বশে করে তাহার 

কাছে আত্মসমর্পণ । যেখানেই দয়ালদাস-বাবার অধিষ্ঠান হয়, বহিয়া 
যায় ভাগ্ডারার শ্োত আর ধন্ম উপদেশ | শান্্ালাপ ও ভজন কীর্তনে 

চারিদিক মুখর হইয়! উঠে, জনজীবনে জাগিয়। উঠে বিপুল আধ্যাত্মিক 

উজ্জীবন। 
গঙ্া-যমুনা নর্দদার তীরে তীরে, সারা ভারতের তীর্থে ভীর্ঘে 



২০৪ ভারতের সাধক 

যেখানেই পরমহংস দয়ালদাস-বাঁবা উপস্থিত হন, তাহার সঙ্গে দেখা 
যায় এক বিরাট সাধু জমায়েত, গৃহস্থ তক্তেরাঁও সমবেত হয় দলে 
দলে, এই সিদ্ধ মহাপুরুষকে ঘিরিয়া ভগবত আনন্দের স্রোত উচ্ছৃসিত 
হইয়া উঠে। | 

গুরু ঠাকুরদাসজীর আশীর্বাদ এ সময় হইতে পরিপূর্ণরূপে 
দয়ালদাস-বাবার আচাধ্য জীবনে রূপায়িত হইয়া ওঠে | খদ্ধি ও 
সিদ্ধির এক মহিমময় বিগ্রহরপে দেশের দিকে দিকে তিনি কীর্তিত 
হইয়া উঠেন। 

দয়ালদাস-বাবার অন্যতম সন্গ্যাসী শিষ্ু, শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ ব্বরূপজী 

লিখিয়াছেন,৯_-তিনি নামেও যেমন দয়াল ছিলেন, কার্য্যেও তিনি 

তেমনি দয়াল হইয়া উঠিলেন। তাহার নিকট কোন দীন হুঃখী 

গমন করিলে তিনি তাহাকে ভোজন ন। করাইয়া যাইতে দিতেন ন1। 
কৌপীন কমগুলু মাত্র সম্বল লইয়া! অবধূত দয়ালদাস আগন্তক অভুক্ত 
ব্যক্তিমাত্রকেই অন্ন দিতেছেন দেখিয়া সকলে বিশ্মিত হইতে লাগিল । 

গৃহস্থ সকল তাহার বৈরাগ্য ও বদান্যতায় বিমুগ্ধ হইয়া সাধু ও দরিদ্র 
সেবার জন্য আটা, ঘৃত, মিষ্টান্ন প্রভৃতি পাঠাইতে লাগিল । তিনিও 

ছুইহাতে দান করিয়া আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন। তিনি যেখানে 

যান সেইখানেই অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার এইরূপ উন্ুক্ত হইতে লাগিল । 
দলে দলে সাধু সন্ন্যাসী তাহার অন্ুবত্তা হইতে লাগিলেন । পরিচিত 
অপরিচিত বোধ নাই, সাধু অসাধু, গৃহস্থ সন্গ্যাসী বিচার নাই, ব্রাহ্মণ 
শদ্র দেখ। নাই, স্্রী-পুরুষ লক্ষ্য নাই, যে অভুক্ত সে-ই ভোজন করিবে, 
যেখানে স্বামী দয়ালদাস €সইখানেই ম! অন্পপূর্ণার এই মহাব্রতের 
অনুষ্ঠান। 

“স্বামী দয়ালদাস এক তীর্থ হইতে তীর্ঘান্তরে যাইতেছেন। শত 

শত সহঅর সহত্র সাধু তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। দেখিলে আশ্চর্য্য 

বোধ হইত। স্বামীজীর সঙ্গে বৈরাগী, বৈষ্ণব, রামাইৎ, উদাসী, 
সন্ন্যাসী, পরমহংস, অবধূত সম্প্রদায় লিবিবশেষে সাধু ও যতিগণ 

১ শিগ্ধাবধৃত দয়ালদাস শ্যামী : শ্বামী পুর্ণানন্দ স্বরূপ 
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প্রেমের তারে একত্রিত হইয়া একস্ুত্রে মণি, যুক্তা', প্রবাল আদি 

গ্রাথিত মালার ন্যায় সুশোভিত থাকিতেন। তিনি সকলকেই গ্রীতির 

চক্ষে দেখিতেন, এইজন্য কেহই তাহার কাছ ছাড়। হইতে চাহিত না। 

“তিনি সহত্র সহত্র সাধু সন্গ্যাসীর নেতা হইয়াও কখন আপনাকে 
প্রধান মনে করিতেন না। মোহাস্তদিগের মত তাহার স্বতন্ত্র গদি ব! 

আসন থাকিত না। তিনি তৃণাসন ও বালুকামন বড় ভালবানিতেন | 

কেহ তাহার স্বতিবাদ করিলে তাহাকে নিবৃত্ত করিতেন ও তক্তিসহ 

তগবানের স্ভতি করিতে বলিতেন। রাজা, উজীর, শেঠ, সাহুকার, 

সর্দার, স্ত্রী-পুরুষ যে তাহার একবার দর্শন পাইয়াছে, সেই তাহার সেবা 
ন৷ করিয়া, তাহার অশেষ প্রশংসা না করিয়া, থাকিতে পারে নাই।” 

সে-বার দয়ালদাস-বাবা একটি বিরাট জমায়েতের প্রধান রূপে 
গঙ্গাসাগর তীর্ঘে যাইতেছেন | বিহারের পথে আসিবার সময় তিনি 

মুঙ্গেরে কষ্টহারিণী ঘাটে আসিয়া ছাউনি ফেলিলেন | দেখিতে দেখিতে 

শহরের বহু নরনারী জড়ো। হইল তাহার মণ্ডলীর সম্মুখে । শেঠ ও 
মহাজনেরাও ভক্তিতরে আগাইয়া আসিলেন সাধুদের সেবার জন্য | 

পৌষ মাস তখন শেষ হইতে চলিয়াছে। বিহারের প্রচণ্ড শীতে 

দয়ালদাসজী ও তাহার সাধু শিষ্যেরা নদীর চড়ায় উন্মুক্ত আকাশের 
নীচে পরমানন্দে ধুনি জালাইয়াছেন, আসন পাতিয়া বসিয়াছেন। 

একজন গৃহস্থ ভক্ত প্রশ্ন করেন, “বাবা, এই ছুঃসহ শীতের রাত্রে 

ঘরের ভেতরে থেকেই আমর! কাপতে থাকি। প্রচণ্ড হিমের মধ্যে 

আপনাদের নিদ্রা হয় কি ক'রে?” 

দয়ালদাসজী উত্তর দেন, “নিদ্রা না হলেই বা অসুবিধা কি? 

সাধুদের একমাত্র কাজ ভগবৎ ভজন । শীতের দাপটে রাত্রে যেদিন 
নিত্রা না হয়, আমর ধ্যান জপ ও ভজন শুরু ক'রে দিই। এ নিয়ে 

তোমর! ব্যস্ত হয়ো না।” অতঃপর তিনি সোৎসাহে বেদাস্তের তত্ব 

আলোচনায় মত্ব হইয়া পড়িলেন। 

সেদিন শীতের রাত্রে হঠাৎ খুব ঝড় বৃষ্টি হইয়! যায়। দলের 
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কয়েকটি সাধু উদ্দিগ্ন হইয়। বলিতে থাকেন, “তাই তো! ধুনির কাঠ 
সংগ্রহের কি উপায় হবে? শুকনে। কাঠ পাওয়। তো৷ অসম্ভব 1” 

দয়ালদাস-বাব। হাসিয়। কহিলেন, “গ্যাখো, সাধুদের বোঝ। বইবেন 

ভগবান । তোমর। এজন্য এত ব্যস্ত হচ্ছে! কেন ? তোমাদের ভোজনের 

জন্, পুরী মালপোয়া তৈরীর জন্য, ধনী শেঠেরা এগিয়ে এসেছেন । 
কত আটা, ঘি, চিনি জড়ো করেছেন। তেমনি ভগবদ্ ভক্ত দরিদ্র 

লোকেরাও তোমাদেব সেবার জন্য রয়েছে উৎকষ্ঠিত। একটু সবুর 
করো, একজন কাঠুরে এক বোঝা শুকনো কাঠ নিয়ে আসছে। যত 
খুসী ধুনি জ্বালাও, আর সার। রাত ধ্যানজপ করো ।” 

সত্যিই তাই । ঝড় বাদল কিছুক্ষণ হয় থামিয়া গিয়াছে । এই 

অবসরে এক ব্যক্তি মাথায় একটি বৃহৎ কাঠের বোঝ] নিয়! সেখানে 

আলিয়া উপস্থিত। বোঝা নামাইয়া যুক্তকরে সে নিবেদন করে, 
“বাবা, আমি অতি দরিদ্র, ছা-পোষা লোক । বন থেকে কাঠ কেটে 

আনি, ত1 বিক্রি ক'রে কোনমতে দিন গুজরান হয়। ঘরে কিছু 

শুকনে। কাঠ ছিল, আপনাদের সেবার জন্য নিয়ে এলাম ।” 

বাবার নির্দেশে এই কাঠওলাকে পরিতোষ সহকারে পুরা 
মালপোয়া ভোজন করাইয়া বিদায় দেওয়। হইল । 

আর একদিনের কথা । গভীর রাত্রে দয়ালদাস-বাবার ধুনির 
সম্মুখে শহরের একদল ভক্ত দর্শনার্থী যুক্তকরে বসিয়া আছে। 
বাবার মুখে বেদান্তের বৈরাগ্য অভ্যাস ও নিত্যানিত্য বিচার সম্পর্কে 
উপদেশ শুনিতেছে। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে জনৈক হিন্দৃস্থানী 
ভক্ত এই কয়দিনেই বাবার বড় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। লোকটি 

শুদ্ধসত্ব ও ধর্মপ্রাণ সাধনার এক উত্তম আধার । ভাই তাহার উপর 
পড়িয়াছে দয়ালদাসজীর বিশেষ কৃপা । কিন্তু রাত্রি গভীর হওয়ায় 

এই তক্তটি হঠাৎ বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে, বিদায় 
গ্রহণের জন্য বাবার অনুমতি সে প্রার্থনা করে । 

বাবা তন্ময় হইয়া এসময়ে একটি তত্ব উপদেশ দিতেছিলেন। 

ভক্তটির দিকে চাহিয়া কহিলেন, “আরে, তুমি দেখছি ঘরে গিয়ে রন্ুই 

করার জন্ত ব্যত্ত হয়েছো । ভগবৎ কথ! শুনছে। এখানে, তাই 
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ভগবান্ই তোমার সে ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন ৷ ঘরে ফিরেই দেখবে, 
ভোজনের সব তৈরী ।” 

তক্তটির ঘরে দ্বিতীয় কেহ নাই, নিজের আহাধ্য রোজ নিজ 

হাতেই তাহাকে প্রস্তত করিতে হয় । যাই হোক বাবার এই কথায় 

সে নিরস্ত হয়। ধশ্মীলোচন। পুর্বববং শ্রবণ করিতে থাকে। 
মধ্য রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া গিয়া তক্তটি দেখে, হঠাৎ একজন 

আত্মীয় তাহার গৃহে অতিথি হইয়াছে, এবং গৃহস্বামীর দেরী দেখিয়' 

নিজেই রুটি সবজি তৈরী করিয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে । 
অল্প কয়েকদিন যাবৎ দয়ালদাস-বাব! মুঙ্গেবে এই নদীর ঘাটে 

'অবস্থান কবিতেছেন। ইহারই মধ্যে এই অঞ্চলের চারিদিকে তাহাব 
যোগবিভূতিব খ্যাতি, কৃপালীলাব নানা কাহিনী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 
সাধু আমায়েতেব তিনিই হইতেছেন মধ্যমণি, তাই সাধু সন্গ্যাসী ও 
মুমুক্ষু গৃহস্থের! সবাই জড়ো! হইতেছে তাহা ছাউনিতে । সংসারের 

তাপে ক্রি, আর্ত তক্তেবাও আসিতেছে তাহাদেব নান! সমস্ত নিয়া । 

শহরের এক বিশিষ্ট বাঙ্গালী ভদ্রলোক সেদিন বাবার কাছে ছুটিয়া 

আসিয়াছেন। তাহাব এক পবমাত্মীয় দূরদেশে মৃত্যুশয্যায় শায়িত । 

চিঠি আসিয়াছে, ষে কোন মুহুর্তে শেষ নিঃশ্বাস তিনি ত্যাগ করিতে 

পারেন। ভদ্রলোকটি কাদিতে কাদিতে কাতর স্বরে কহেন, “বাবা, 

এ সঙ্কটে ডাক্তার কববেজদের কিছু করবার নেই। আপনার মত 

যোগবিভূতিসম্পন্ন মহাত্মারাই শুধু এমন মৃতকল্প রোগীকে বাঁচাতে 
পাবেন । আপনার চরণে আমি শরণ নিচ্ছি । যা হয় আপনি করুন ।” 

দয়ালদাসজী প্রশান্ত কঠে কহিলেন, “বেটা, তুমি শান্ত হও-_ 
কেঁদে না। কেঁদে কোন ফল হবে না। তোমাৰ আত্ীয়টি আর বেঁচে 
নেই, ঘণ্টাখানেক আগে তার প্রাণ বিয়োগ হয়েছে ।” 

ভদ্রলোকটি এই শোক সংবাদের আঘাতে একেবারে মুষড়িয়। 

পড়িলেন। পরমহংস দয়ালদাসজী স্সেহপূর্ণ স্বরে তাহাকে আশ্বাস 
দিতে লাগিলেন, “বেটা, দুঃখের আঘাত, মৃত্যুর আঘাত, সব মানুষের 

জীবনে আসবেই আসবে । তোমার এই দেহ, তোমার প্রিয়তম নিকট 
আত্মীয়দের দেহ-_এ সবই অনিত্য, প্রপঞ্চ। য। অনিভ্য তার ধ্বংস তো৷ 
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এক সময়ে হবেই, এজন্য আমাদের আগে থেকেই তৈরী থাকা উচিত 
এ সংসারে সবই অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী | কেবল ভগবান্ই নিত্য । তাই 

তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলে সে সম্বন্ধে কখনো ছেদ পড়ে না। বৈরাগ্য 
অবলম্বন করো, চিত্তের মল অপসারণ করো । নিত্য ও অনিত্য 

বস্তর বিচার ক'রে, সং-চিৎ আনন্দময় পরম পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপন করো | তা হলে আর বিচ্ছেদের ছুখ শোক ভোগ করতে 

হবে না।” এইভাবে শোকমগ্র ভক্তটিকে প্রবোধিত করিয়া বাব! 
তাহাকে বিদায় দিলেন । 

মুঙ্গেরে কষ্টহারিণী ঘাটে অবস্থান করার কালেই দয়ালদাস- 
বাবার দর্শন লাভ করেন তরুণ সাধনার্থী কুষ্জপ্রসন্ন সেন । উত্তরকালে 

কৃষ্ণানন্দ স্বামী নামে সমগ্র ভারতে তিনি প্রখ্যাত হন, এ দেশের 

অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তারূপে লাত করেন বিপুল প্রতিষ্ঠা । তাহার ধর্ম 
প্রচারক” পত্রিকা, ব্যাপক ধন্মান্দোলন, অসামান্ত বাগ্মিতা, অগণিত 

হরিসভার স্থাপনা এবং কাশীর ধর্মকেন্দ্র যোগেশ্বরী মঠ সার! দেশে 
যোগায় বিপুল আত্মিক প্রেরণা । কাশীর ন্বামী আনন্দপ্রকাশ, প্রসিদ্ধ 
ধর্মপ্রচারক পরমহংস বালানন্দ স্বামী, শশধর তর্কচূড়ামণি, শিবচন্দ্র 
বিদ্যার্ণব প্রভৃতির সহযোগিতায় সনাতন ধন্মের উজ্জীবনের জন্য 

কৃষ্কানন্দ যে অবদান রাখিয়া যান, আজো তাহার স্থাতি দেশের 

জনমনে অবিস্মরণীয় হইয়! রহিয়াছে । 

গঙ্গার ঘাটে ধুনি জ্বালাইয়া দয়ালদাস-বাব! সেদিন ধ্যানমগ্ন 

রহিয়াছেন। কিছু সংখ্যক তক্ত সন্াসী ও গৃহস্থ নিঃশব্দে বসিয়া 

আছেন বাবার ধ্যান তঙ্গের প্রতীক্ষায়। এমন সময়ে সাধু জমায়েতে 

ঘুরিতে ঘুরিতে মুমুক্ষু কৃষ্ণপ্রস্ন সেখানে আসিয়া উপস্থিত । 
কৃষ্ণপ্রসন্নের বয়স তখন মাত্র বিশ বৎসর | এই তরুণ বয়সেই 

ভগবৎ দর্শনের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। এযাবৎ কত 
সাধু মগুলীতে তিনি ঘুরিয়৷ বেড়াইয়াছেন, কত মহাত্মার শরণ নিতে 
গিয়াছেন প্রাণের উৎকণ্ঠ৷ নিয়া, কিন্তু বন্থবাঞ্ছিত গুরুর সন্ধান আজো 
তাহার মিলে নাই। দীর্ঘ বপুঃ নিমীলিত নয়ন, ধ্যাননিবিষ্ট দয়ালদাস- 
বাবার দিকে চোখ পড়িতেই তিনি চমকিয়া উঠিলেন। অস্তরাত্মা! 
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হইতে কে যেন ডাকিয়া বলিল, “ওরে, এই মহাত্বাই যে তোর 
পরমাশ্রয়, ইহারই চরণে কর্ আত্মসমর্পণ 1, 

কষ্ণপ্রসন্ন বিহ্বলভাবে নীরবে ধুনির পাশে বসিয়। পড়িলেন। 
বাহাজ্ঞান ফিরিয়া আসিতেই দয়ালদাস-বাব! চক্ষু উন্মীলন করিলেন । 

গোৌরকান্তি উজ্জল নয়ন তরুণ দর্শনার্থী কষ্ণপ্রসন্নের দিকে করিলেন 
প্রসন্ন দৃষ্টিপাত । কি যেন এক অমোঘ আকর্ষণ রহিয়াছে পরমহংস 
দয়ালদাস-বাবার আয়ত নয়ন ছুইটিতে, তক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন চিরতরে বাধ! 

পড়িয়া গেলেন। 

কিছুক্ষণ নান! ধর্্প্রসঙ্গের আলোচন৷ চলিল, তারপর দর্শনার্থীরা 

উঠিয়া গেলে কুষ্খপ্রসন্ন মহাত্মার চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। আর্ত 
স্বরে কহিলেন, “বাবা, ঈশ্বর প্রাপ্তির সঙ্কল্প নিয়ে পাগলের মত আমি 

ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনি আমায় আশ্রয় দিন, সন্্যাসের দীক্ষা! দিন, 
আর আশীর্বাদ ককন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য |” 

অন্তধ্যামী দয়ালদাস-বাব| জানিতেন, মুমুক্ষু কৃষ্ণপ্রসন্ন এই গঙ্গার 
ঘাটেই করিবেন তাহার কাছে আত্মসমর্পণ । এই নবীন সাধকের 

প্রতীক্ষায়ই যে এ কয়টি দিন তিনি মুঙ্গেরে অবস্থান করিয়াছেন । 
বাবার সম্মতি পাওয়া গেল। কৃষ্প্রসঙ্ন তাহার কৃপায় গ্রহণ 

করিলেন বহু আকাজিক্ষিত সন্যাস, নব নামকরণ হইল- শ্রীকৃষ্ণানন্দ 

স্বামী । 

ইহার অব্যবহিত পরেই, দয়ালদাস-বাবা ডেরা-ডাণ্ডা উঠাইয়া, 

তাহার সাধুমগ্ডলী নিয়া, রওন! দিলেন মহাতীর্থ গঙ্গাসাগরের দিকে । 

গঙ্গাসাগর দর্শনের পর উত্তর ও দক্ষিণ-তারতের নান! তীর্থ ও 

পীঃস্থানে দয়ালদাসজী পরিভ্রমণ করিয়। বেড়ান। সব সময়েই 
তাহার মণ্ডলীর সঙ্গে আসিয়া জুটে নানা সম্প্রদায়ের সাধু সন্গ্যাসী, 
গড়িয়া উঠে এক বৃহং জমায়েং। এই জমায়েৎ নিয়াই পরমানন্দে 

তিনি সর্ধবন্র গতায়াত করেন। যেখানেই যান গৃহস্থ জনসাধারণকে 

দান করেন বেদাত্তের উপদেশ-_দান ধ্যান, ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে 

তাহাদের উদ্ুদ্ধ করিয়৷ তোলেন। 
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একবার জমায়েৎ নিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে দয়ালদাসজী উপস্থিত 
হন কপিয়াল গ্রামে, তাহার জন্মভূমিতে | সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর 
সন্ন্যাসীদের একবার পূর্ব্বাশ্রমের জন্মভূমি ও পিতামাভাকে দর্শন 
করিয়া আসিতে হয়। এই উদ্দেশ্যেই কপিয়াল গ্রামে সেদিন তাহার : 

আগমন । এ সময়ে সঙ্গে রহিয়াছে শতাধিক সন্গ্যাসী এবং ব্রহ্মচারী । 

এই সাধু জমায়েতের আগমনে সার! গ্রামে চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়। ধনী 
বণিক এবং সাধারণ গৃহস্থেরা সবাই মিলিয়৷ এই সাধুদের সেবায় 
তৎপর হইয়া উঠেন। 

নিজের পূর্ববাশ্রমের গৃহে উপনীত হইলেন দয়ালদাস। বৃদ্ধ পিতা 
ইতিপুব্বে পরলোকে গমন করিয়াছেন। জননীও এখন বৃদ্ধা, চলৎ- 
শক্তি রহিত | দয়ালদাস তক্তিভরে জননীকে প্রণাম নিবেদন করেন, 

প্রকাশ করেন আত্মপরিচয়। 

এতদিনের পরে পুত্র গুহে ফিরিয়া আসিয়াছে, বৃদ্ধা জননীর তাই 

আনন্দের অবধি নাই । “মেরে ছোটেলাল, মেরে ছোটেলাল” বলিয়া 

পরমহংস দয়ালদাস-বাবাকে ছোট বালক জ্ঞানে তিনি কত আদর 

করিতেছেন, কপোল বাহিয়া ঝবিতেছে পুলকাশ্রু | 
জননীর গৃহের প্রাঙ্গণে সেদিন এক বড় সভার আয়োজন হয়। 

গ্রামেব ব্রাহ্মণ পণ্তিতেরা' শীর্ষস্থানীয় সমাজ নেতারা, সবাই আস্তরিক 

অভিনন্দন জানান তাহাদের গ্রামের পরম গৌরব পরমহংস 
দয়ালদাস-বাবাকে। 

সমাজের মুখপাত্রেরা এই সভায় দয়ালদাস মহারাজকে বলেন, 
“আমাদের শাস্ত্র মহাপুরুষদের উদ্ধেশ ক'রে বলেছেন £ 

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থ! 

বনুদ্ধর পুণ্যবতী চ তেন। 
অপার সম্থিৎসুখসাগরেহম্মিন্ 

লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্যাচেতঃ। 

“আপনার সিদ্ধি সমুজ্জল জীবনও তাই আপনার বংশকে পবিত্র 

করেছে, আমার জননীকে কতার্থা করেছে, আর বনুদ্ধরাকে করেছে 
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পুণ্যবতী। আমরাও আপনার স্বজন ও বান্ধব হিসেবে হয়েছি এই 
পুণ্যের তাগী।” 

দয়ালদাস-বাবাও এই উপলক্ষে সমবেত জনতার কাছে নিবেদন 

করেন, “আপনারা আজ আমার সম্বন্ধে যা কিছু উল্লেখ করলেন, 

তার মুলে রয়েছেন আমার জনক ও জননী | এ'দের পুণ্যফলেই 
বহুবাঞ্ছিত সন্ন্যাস জীবন আমি লাভ করতে পেরেছি, আর পেয়েছি 
সমর্থ গুরুর আশ্রয়। জীবন আমার কৃতার্থ হয়েছে । আজ ধার! 

আমায় শ্েহ ভালবাস! জানাতে এসেছেন, তাদের কাছে আমার 

বক্তব্য-_আপনার! সংসারে রয়েছেন । এখানে মাত্র ছটো লেন- 

দেনের দিকে সতত দৃষ্টি রাখুন । সদাই নিতে হবে ভগবানের নাম, 
আর অন্রহীনকে করতে হবে অন্নদান। সতত স্মরণ রাখুন, ত্যাগ- 

বৈরাগ্যের তেতর দিয়েই পাওয়া যায় সত্যকার ভোগস্ুখ, ত্যাগ- 
বৈরাগ্যের ভেতর দিয়েই আসে তগবানে অনুরাগ | সংসারের সব 

বস্তুই অসার, অনিত্য | ত। হারিয়ে গেলেই আমর। ছুঃখ শোকে অধীর 

হয়ে উঠি। একমাত্র সারবন্ত ও নিত্যবস্ত, যা কখনো হারায় না, তা 
হচ্ছেন ভগবান্। এই ভগবানে অন্থুরাগ এলে তা কখনো! নষ্ট হয় না। 

আর এই ভগবানকে লাভ করলে সেই সম্ভোগ হয়ে থাকে অক্ষয়, 
অব্য়| ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে একদিন ছুটে বেরিয়েছিলেম বলেই 

তো! আজ আমি চরম ও পরম সম্ভোগ খুঁজে পেয়েছি | ঈশাবাস্যমিদং 
সর্ব এই বোধ নিয়ে জীবন হয়েছে মধুময় । আপনারা তাই নিত্যকার 
জীবনে ত্যাগ বৈরাগ্যের বোধকেই জাগ্রত ক'রে তুলুন ।” 

মাতৃভূমি ও মাতার দর্শন সমাপনান্তে দয়ালদাস-বাবা জমায়েং 
সহ আবার বাহির হইয়া পড়েন তাহার চিরাচরিত পরিব্রাজনে। 

১২৮৬ সালের কথা। হরিদ্বারে সে-বার মহাকুস্ত অনুষ্ঠিত 
হইতেছে । পরমহংস দয়ালদাস-বাবার মণ্ডলী মেল৷ প্রাঙ্গণে এক 

বিরাট সত্তর খুলিয় বসিয়াছে। সাধু মহাতআ, তক্ত দর্শনার্থী ও অঙ্প- 

প্রার্থী দীন ছুঃখীর ভীড়ে সারা অঞ্চলটি গমগম কার 
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শিষ্য কষ্তানন্দ স্বামীও এসময়ে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। 

উদ্দেশ্ঠ, মেলায় সমাগত সাধু মহাত্বাদের পবিভ্র সান্নিধ্য লাভ। 
গুরু মহারাজের ছাউনিতে আসিয়া, রাজস্থুয়ের মত দান যজ্ঞের 

কাণ্ডকারখান৷ দেখিয়া তো কৃষ্ণানন্দের চক্ষু স্থির | প্রায় এক সহত্র 

সন্ন্যাসী অবধৃত ও পরমহংস সেখানে অবস্থান করিতেছেন । একদিকে 
অবিরাম চলিয়াছে শান্্রালাপ ও ধ্যান ভজন, আর একদিকে সাধু 

সন্গ্যাসী ও কাঁগালীদের ভোজন পর্বব-_দীয়তাং ভুজ্যতাং রৰে 
চারিদিক সরগরম । 

কষ্ণানন্দ বিস্মিত হইয়। কেবলি ভাবিতেছেন, এই রাজন্থুয় যজ্ঞের 

ব্যয় সঙ্কুলান হয় কি ভাবে? গুরুদেব দয়ালদাস-বাবা তো একটি 

মুদ্রাও স্পর্শ করেন না, যাচঞ1 করেন না কোন কিছুই | অযাচক ও 

অনিকেত সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ তিনি । তবে কাহার বহন করিতেছে 
এই বিপুল ব্যয়ভার ? অবশ্য, একথ। ঠিক, কল্পতরুর মূলে যিনি সদাই 
বাস করেন, তাহার আর কোন কিছুর অতাব কি? তবে এই অভাব 

কিভাবে কোন্ অলৌকিক পশ্থায় মোচন হইতেছে, সেই প্রশ্নটিই বার 
বার উঁকি-ঝু'কি মারিতেছে তাহার মনে । 

করজোড়ে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা, আমি তো 

কিছুই বুঝতে পারছিনে । এই বিরাট যজ্ছের ব্যবস্থা কিভাবে চলছে, 
কে করছে, বলুন তো ?” 

দয়ালদাসজী সহাম্তে উত্তর দেন, “দেখে বেটা, ভজন কর্ন! 

মেরা কাম, ভোজন দেন। মালিকৃক। কাম। যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড রচন! 

করেছেন, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ মানুষ প্রভৃতি স্ষ্টি করেছেন, তিনি 

কি তার স্থষ্ট জীবকে, আশ্রিতকে ভুলে থাকতে পারেন ? এমনকি 

যে নাস্তিক, যে তগবান্ বিরোধী, তার আহারও যোগাচ্ছেন ভগবান্। 
কাজেই এখানে যা কিছু দেখতে পাচ্ছো, তাতে আশ্চধ্য হবার 

কিছু তো! নেই।” 

গুরু মহারাজ মুখে যাহাই বলুন ন1 কেন, কৃষ্ণানন্দ কিন্তু বৃঝিয়া 
নিয়াছেন--এসবই তাহার নিজেরই খদ্ধি-সিদ্ধির ফলশ্রুতি। 

দয়ালদাসজী সেদিন কহিলেন, “বেট। কৃষ্কানন্দ, যদি পরমাত্মার 
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কৃপ। চাও, অরূপের রূপ দর্শন করতে চাও, সর্বদা মনকে অস্তবৃত্তিশীল 

করো ডুবে যাও ধ্যান সমাধির গতীরে |” 

আর একদিন কৃষ্ণানন্দকে গুরুজী নিকটে ডাকিলেন, স্লেহভরে 

নানা সাধন-উপদেশ দানের পর কহিলেন, “বেটা, গঙ্গার ওপারে, 

পাহাড়ের গুহায় অবস্থান করছেন এক প্রাচীন আত্মজ্ঞানী মহাত্মা | 

তোমার সঙ্গে আমার এক চেলাকে দিচ্ছি, সে তোমায় তার কাছে 

নিয়ে যাবে। এই মহাত্মার আশীর্বাদ অমোঘ | তুমি আজই তাকে 
প্রণাম নিবেদন ক'রে এসো ।” 

শিবকল্প মহাপুরুষ নিভৃত গুহায় স্থাণুবৎ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। 

কৃষ্ণানন্দ দগ্ডবৎ প্রণাম করিলে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া তিনি 

জানাইলেন তাহার আশীর্বাদ । কিছুক্ষণ পরে মৌন ভঙ্গ করিয়। 
কহিলেন, “দেখো বাচ্চা, মানুষের! ব'লে থাকে, চক্ষু উন্মীলন করলেই 

বস্তু দেখা যায়। আমি বলবো-_এট। তাদের ভরম। আসল কথাটা! 

কি জানো? যখন আমর! মাতৃগর্ভে থাকি, তখন ছুই চোখ মুদিত 

থাকে, আসল বস্ত্র দর্শন তখনই মিলে । জন্ম হবার পর যখন 

আমরা চোখ মেলে চাই, তখন দৃষ্টির সামনে এসে দাড়ায় যত অবস্ত, 
অর্থাৎ মায়াময় অনিত্য জগৎ প্রপঞ্চ। মাতৃগর্ভে যে বস্তুকে, যে 

অরূপকে, যে পরম সত্যকে দেখছিলাম, তা তখন হয় অস্তহিত | 

তাগ্যগুণে সদ্্গুর তোমার মিলেছে, তার কাছ থেকে মায়াবন্ধন 

কাটবার কৌশল শিখেছো, এবার তাই প্রয়োগ করে৷ তোমার 

জীবনে । চক্ষু মুদিত করে। আর অন্তরের অন্তস্তলে নিমজ্জিত হও | 

সেখানেই মিলবে পরম ধন, হবে আত্মসাক্ষাৎকার |” 

মহাত্া নয়ন নিমীলিত করিলেন, মগ্ন হইলেন গভীর ধ্যানে । 

নীরবে এই শিব স্বরূপ মহাসাধকের চরণে প্রণাম জানাইয়। কৃষ্ণানন্দ 

গুহা হইতে নিক্ষাস্ত হইলেন। সার! দেহ মন প্রাণ তাহার দিব্য 
অমৃতধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া গিয়াছে, অস্তরে জাগিয়াছে পরম 

প্রশাস্তি। মেলার ছাউনিতে ফিরিয়া কৃতজ্ঞ চিত্তে গুরুজীর কাছে 

বিবৃত করেন মহাত্মার উপদেশ বাণীর কথা এবং তাহার নিজের 

আত্মিক উপলব্ধির কথা । 



২১৪ ভারতের সাধক 

কুস্তমেলায় ভারতের দিগ.দিগন্ত হইতে সাধু-সস্তেরা যেমন 
আসিয়া জুটিয়াছেন, তেমনি তীড় জমাইয়াছে লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ 

গৃহস্থ নরনারী | সবাই পুণ্যন্নান সমাপন করে, আর দলে দলে 
উপস্থিত হয় উচ্চকোটির সাধু-মহাত্বাদের তাবু ও ছাঁউনিতে ৷ সেদিন 

একদল ভক্ত গৃহস্থ দয়ালদাস-বাবার ছাউনিতে আসিয়! হাজির । 

বাবার শ্রীমুখের ছুই চারিটি কথ। না শুনিয়া তাহারা সেখান হইতে 
উঠিবে না। 

বৈরাগ্য ও নিত্যানিত্য বস্ব বিচার আত্মজ্ঞান লাভের প্রধান 
সোপান-_এ কথাটি নানাভাবে নানা সময়ে দয়ালদাসজী তাহার ভক্ত 

দর্শনার্থীদের এ যাবৎ বলিয়া আসিতেছেন। তাহার এসব উপদেশ 
ও বাণী সম্কলন করিয়া শিষ্তেরা “বিচার-সাগর+ নামক একটি হিন্দি 

গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন । এ গ্রন্থে উল্লেখিত ছুই চারিটি শ্লোক ব্যাখ্যা 

করিয়। দয়ালদাসজী কহিলেন, “আজকাল একটা কথা শুনা যায়, 

জনকের মত যোগ ভোগ ছই-ই করে! | এসব শুম্ত গর্ভ বচনে কোন 

ফলোদয় হয় না। জনক হওয়া মানে দেহাত্মবোধ শৃশ্ হওয়া | সে 

যে কঠোর-সাধন সাপেক্ষ । একটি কথা তোমরা সদাই স্মরণ রেখো, 
দেহ সম্বন্ধই হচ্ছে মানুষের জন্ম, মরণ, ভোগ, রোগ প্রভৃতি ছুঃখের 

কারণ। দেহ সংযোগ থেকেই বার বার উৎপত্তি হচ্ছে তার বাসনা 
এবং এই দেহ সম্বন্ধ থেকেই বৃদ্ধি পাচ্ছে স্ত্রী-পুত্র-কম্তার প্রতি মম 
বুদ্ধি। ফলে চারদিকের মায়ার বন্ধনে সে জড়িয়ে পড়ছে । এই 
দেহের প্রতি অনাস্থাভাব জাগিয়ে তোল, তা হলে দেহের সঙ্গে 

সংঙ্লি্ সকল পদার্থের উপরই স্বাভাবিকভাবে বিরাগ এসে পড়বে, 

বন্ধন খসে পড়তে থাকবে । বিচারশীল হও, আর ধ্যান মননের 

অত্যাস ছারা মনকে ক'রে তোল অন্তম্ম্ধীন। তার ফলে, এই দেহটি 
সম্বন্ধে মনে হবে__এটি ইহজীবনের এক অস্থায়ী আবাস ছাড় আর 

কিছু নয়। এই চিন্তা জাগলে দেহের প্রতি মমত্ব হাস পায়, সঙ্গে 
সঙ্গে এই দেহ সংশ্লিষ্ট বিত্ববিভব, স্ত্রী ও বিলাস উপকরণের বাসনাও 

শিথিল হয়ে পড়ে । 

“আগেকার দিনে আমাদের দেশে ছিল চতুরা শ্রমের ব্যবস্থা । 



পররহংন হয়ালদাম-বাবা ২১৫ 

অন্মাচারী জীবনে বিষয় সংশ্রব থেকে মানুষ দূরে থাকতো, সংযম ও 
ত্যাগ বৈরাগ্যে অভ্যস্ত হতো । তারপর গার্হস্থ্য জীবনের জন্য ছিল 
দান, যজ্ঞ ও দম বা ইন্দ্রিয় সংযমের ব্যবস্থা । এ সবের ভেতর দিয়ে 

চলতে চলতে ভোগাসন্তি কমে আসতো, হতে। বৈরাগ্যের উদয় । 

তারপর পঞ্চাশ বৎসর পৃত্তি হলে সংসার ছেড়ে দিয়ে আরণ্যক জীবন 
তারা যাপন করতো, তারপর কেউ কেউ গ্রহণ করতো সন্যাস। 

আজকাল মানুষের জীবনে এই চতুরাশ্রমের প্রস্ততি দেখা যায় না। 

যৌবন থেকে বার্ধক্য অবধি সবাই ভোগন্ুখে মত্ত থাকে । তার ফলে 

তোগ সামর্থ্য চলে গেলেও ভোগাসক্তি দূর হয় না। 
“যুগের হাওয়া যত উল্টেই যাক, খধষি খণ, দেব খণ আর পিতৃ 

খণ শোধ না! ক'রে কিন্তু কারুর মুক্তির সম্ভাবনা! নেই | গুরু সেবা, 

শীস্্রাত্যাস, আত্মসংযম ও বীর্যধারণ ক'রে খধিদের সন্তষ্ট করতে 

হবে। দেবতাদের প্রসন্ন করতে হবে দান, ব্রত ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বার] । 

আর তোগাসক্তি বর্জন ক'রে, ধর্মধূত জীবন যাপন ক'রে, সুপুত্ত 

উৎপাদন ক'রে শোধ দিতে হবে পিতৃপুরুষের ঝণ |” 

অতঃপর দয়ালদাসজী সমবেত সাধু-সম্ভ এবং গৃহস্থ তক্ত সবাইকে 

উদ্দেশ করিয়া! কহিলেন, “সং-চিং আনন্দময় আত্মা থেকে আমরা 
সবাই জন্মেছি, আত্মাতে বিধৃত রয়েছে আমাদের এই জীবন । আবার 

সেই আত্মাতেই আমর! সবাই ফিরে যাবো, লীন হয়ে যাবো । এই 

আত্মাই আমাদের প্রিয়তম বস্ত। শ্রুতির কথ! সদাই করবে স্মরণ 
মনন অনুধান-_-“তদেতৎ প্ররেয়ঃপুজাৎ প্রেয়ঃ বিত্তাৎ প্রেয়োইন্থাম্মাৎ 

সর্বন্মাদস্তরতরম্ যদয়মাত্মা।_আত্ব। পুত্র থেকে প্রিয়, ধন থেকেও 

প্রিয়, অপর সমস্ত প্রিয় বস্ত্র থেকেও প্রিয়তর এবং সর্বাপেক্ষা 

প্রিয়তম। এই আত্মার সাক্ষাংকারই তোমাদের জীবনের পরম 

কাম্য হয়ে উঠুক, এই আশীর্বাদ আমি সবাইকে করছি ।” 
সমাগত ভক্ত দর্শনার্থীর! মহাত্মার এই ন্েহপূর্ণ ভাষণে উদ্দীপিত 

হইয়া উঠে, মেল! প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া বার বার উঠিতে থাকে 
জয়ধ্বনি- “জয় বাব। দয়ালদাস মহারাজ কি জয়! 



২১৬ ভাপ্নতের সাধক 

হরিদ্বারের কুস্ভমেলায় আসিয়! শি্প্রবর ্্রীকষ্ণানন্দ স্বামীজী 
পরমানন্দে সদ্গুরুর সঙ্গ করিতেছেন, গ্রহণ করিতেছেন সাধনপথের 

বহুতর নিগৃঢ় নির্দেশ। মুঙ্গের হইতে তাহার সঙ্গে আসিয়াছেন 
হুইটি সাধু এবং অন্নদা! নামে এক অস্তরঙ্গ বন্ধু । শহরের একটি তিন্স 
আস্তানায় তাহার! তিনজন অবস্থান করিতেছেন। সেদিন মেলা- 

ক্ষেত্রে সাধূদের ছাউনিতে ঘুরিয়৷ বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ 
অন্নদাবাবু ভীড়ের মধ্যে হারাইয়া গেলেন। বনু খোজাখু'জির পরও 
তাহার কোন সন্ধান মিলিল না । লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড়ে কোথায় 

তিনি তলাইয়া গেলেন। ছুই দিন ঘোর ছুশ্চিস্তায় কাটিয়া গেল। 
অন্নদাবাবু কোথায় আছেন, আশ্রয় ও আহার জুটিতেছে কিনা, 
তাছাড়। তিনি বাঁচিয়াই আছেন কিনা, তাহাই বা! কে বলিবে? 
অনন্গোপায় হইয়া কষ্ণানন্দ ভাবিলেন, গুক মহারাজ অন্তর্্যামী, 
তাহার কাছেই এ বিপদের কথা বলিবেন, বন্ধুটির সন্ধান জানিয়! 
নিবেন । 

কিন্ত দয়ালদাস-বাবার দর্শন লাভের পর কুষ্ণানন্দ এ প্রসঙ্গ আর 
উত্থাপন করিতে পারিলেন ন। ৷ বহুতর ধর্ম্মপ্রসঙ্গ সেখানে চলিতেছে । 
তিনি ভাবিলেন”_আমাব কি ভ্রান্ত বুদ্ধি, গুরু মহারাজের কাছে 
এসে ব্রহ্মতত্ব সম্বন্ধে প্রশ্থ করবো, জীবন সমস্তার সমাধান জেনে 

নেব তা নয়, কে কোথায় হারিয়ে গেছে তা নিয়ে চঞ্চল হয়ে 

উঠেছি।” এবার তাই শাস্ত মনে ধন্মালাপে নিবিষ্ট হইলেন। 

এমন সময়ে হঠাৎ কষ্ণানন্দের মনে পড়িল অতীতের একটি 
ঘটনা । সে-বার গুরুদেব মুঙ্গেরে অবস্থান করিতেছেন । সে সময়ে 
কলিকাতায় এক সম্তান্ত ব্যক্তি তাহার চরণতলে লুটাইয়! কানায় 
ভাঙিয়৷ পড়েন, তাহার একমাত্র পুত্র কোথায় নিরুদেশ হইয়া 
গিয়াছে, তাহাকে ফিরিয়া না৷ পাইলে তিনি আর প্রাণে বাঁচিবেন না । 
গুরুদেবের প্রাণ গলিয়া গেল, আর্ত ভদ্রলোকটিকে হারানে। পুত্রের 
সন্ধান তখনি বলিয়৷ দিলেন। কিছুকাল পরেই পিত। পুত্রের মিলন 
ঘটিল | 

শ্রীকষ্ণানন্দের মনে চিস্তার ঝলক খেলিয়া যায়, “অচেন। এক 
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দর্শনার্থীকে কপালু গুরুজী তার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সংবাদ জানিয়ে 
দিলেন। আর আমি তার প্রিয় শিব আমার অন্তরের হখ কি 

তিনি বুঝবেন না? গুরুজী অন্তর্ধ্যামী এবং মহ! শক্তিধর মহাত্মা। 

অন্নদাবাবুর জন্য আমি যে চরম ছৃশ্চিন্তায় পড়েছি, তা নিশ্চয়ই তিনি 
উপলব্ধি করছেন। একট! কিছু তিনি করবেনই ।, 

এমন সময়ে দয়ালদাস-বাব। হঠাৎ তাহাকে প্রশ্ন করেন, “বেটা, 
তুমি কোন্ পথ দিয়ে আমার ছাউনিতে এসেছে! ? এবার ফিরবেই 

বা কোন্ পথে ?? 

“বাবা, কনখলের পথ ঘুরে সাধুদের মণ্ডলী দেখতে দেখতে আমি 

এসেছি । সেই পথেই বাসায় ফিরবে! বলে ভাবছি।”-_ নিবেদন 

করেন কুষ্ণানন্দ ৷ 

“না বেটা, তুমি ও পথ দিয়ে যেয়ো না। সামনের নৌসেতু পার 
হয়ে, ভীমগড়া দিয়ে চলে যাও ।” 

“বাবা, ও পথটা আমি চিনিনে । তাই ভাবাছি-_” 

“না-না, বেটা এ পথেই তুমি অবশ্ট যাবে। পথ না চিনলে কি 

আসে যায়? একটু জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে নিও।” 
গুরু মহারাজের এই আদেশ কষ্ণানন্দ শিরোধাধ্য করিলেন, 

তীমগড়ার পথ ঘুরিয়াই চলিলেন নিজ বাসস্থানের দিকে । কিছুটা 
পথ অগ্রসর হইতেই দেখিলেন, বন্ধু অন্নদ1 উদ্ভ্রান্তের মত পথের 

পাশে বসিয়া আছেন। শরীর তাহার অসুস্থ ছিল, তারপর লোকের 

ভীড়ের চাপে মাথা ঘুরিয়৷ পড়িয়া বান। এই ছইদিন অবর্ণনীয় কষ্টে 
তাহার কাটিয়াছে। কৃষ্ণানন্দ তাহাকে দেখা মাত্র ছুটিয়। গিয়! জড়াইয়া 
ধরেন, সন্তর্পণে তাহাকে বাসায় নিয়া গিয়া! হাফ ছাড়িয়া বাচেন। 

এবার বুঝিলেন, বিপন্ন অন্নদাকে উদ্ধার করার জন্যই অস্তর্ধ্যামী 
গুরুদেব ভীমগড়ার পথ সম্পর্কে এত জেদ করিতেছিলেন। 

দয়ালদাস-বাবার আশ্রয় নিবার পর হইতে অনেক ছোটখাটো 
ব্যাপারেও কৃষ্ণানন্দ তাহার উপর নির্ভর করিতেন। বাবাও এই 

নবীন তপন্বীকে সদৃগুর মহিম। উপলব্ধি করানোর জন্য মাঝে মাঝে 
প্রয়োগ করিতেন নিজের অলৌকিক শক্তি । 
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কুদ্তমেলা তখন তাঙিয়া গিয়াছে, সাধু-সঙ্্যাসী ও যাত্রীরা সবাই 
দলে দলে হরিছ্ার ত্যাগ করিতেছেন। তখনকার দিনে হরিদ্বার 

অবধি ট্রেন হয় নাই । গরু ঘোড়া বা উটের গাড়ী নিয়। সাহারাণপুরে 
গিয়া যাত্রীরা ট্রেন ধরিত।| শ্রীকুষ্ণানন্দ ও তাহার সহযাত্রীর যান- 

বাহন কেন্দ্রে আসিয়া দেখিলেন, সব গাড়ীই ভাড়া হইয়া গিয়াছে । 

একখানিও অবশিষ্ট নাই | অথচ সেইদিনই রওনা না হইলে কোন 

কোন সহযাত্রীকে অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হইবে । 

বৈশাখের মধ্যাহ্ন । চারিদিকে প্রচণ্ড রৌদ্র খা খা করিতেছে । 
এ সময়ে পদত্রজে সাহারাণপুরে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক । সঙ্গীর 

সবাই মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন। 
অনন্ঠোপায় হইয়। কৃষ্ণানন্দ স্মরণ করিলেন গুরু মহারাজকে । 

ক্ষুদ্র হোক, বৃহৎ হোক, জীবনের যেকোন সমস্তার জন্যই যে শ্রীগুরুর 

কপার উপর তিনি নির্ভর করিয়া আছেন । অচিরে দয়ালদাস-বাবার 

প্রেমঘন মৃত্তিটি তাহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল, ছুশ্চিস্তার মেঘ এক 
নিমেষে কোথায় উড়িয়া গেল। সঙ্গীদের আশ্বাস দিয়৷ তিনি কহিলেন, 

“আপনার সাহারাণপুর যাওয়া নিয়ে আর তাববেন না। অচিরে 

এ বিপদ থেকে আমর উদ্ধার পাবে ।” 

সহ্যাত্রীর! তাহার কথ শুনিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়। আছেন, 
এমন সময়ে এক অপরিচিত পাঞ্জাবী ভদ্রলোক সেখানে আসিয়। 

উপস্থিত। কৃষ্ণান্দকে সসম্ভ্রমে অতিবাদন করিয়া কহিলেন, 

“আপনার কোথা থেকে আসছেন? কোথায়ই বা যাবেন, বলুন তো?” 

উত্তর হইল “মুঙ্গের থেকে এসেছি, যেতে চাই নাহারাণপুরে | 
কিন্ত কোন গাড়ী আমরা যোগাড় করতে পারিনি ।” 

“তাই নাকি? আচ্ছা, আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করুন | 

ৰিকেল চারটায় আমি গাড়ী নিয়ে আসবে। আপনাদের জন্য ৷” 

যথা সময়ে ভদ্রলোকটি একটি ঘোড়ার গাড়ী যোগাড় করিয়৷ 
সেখানে উপস্থিত হন, কৃষ্ণানন্দ ও তাহার সঙ্গীদের অতি যত্ব সহকারে 

ভাহাতে তুলিয়। দিয়া রওন। করেন সাহারাণপুরের পথে। 

কোথা হইতে কেন এই অপরিচিত পাঞ্জাবী ভত্রলোক আবির্ভূত 
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হইলেন, কেনই বা' গ্রীষ্মের গরমে ছুটাছুটি করিয়া গাড়ী সংগ্রহ করিয়। 
আনিলেন, তাহা রহস্যময় । 

কৃষ্ণানন্দ কিন্তু উপলব্ধি করিলেন, কপালু গুরু মহারাজের আমৃশ্তয 
হস্তটি সঞ্চালিত হইয়াছে এই আগন্তকের মধ্য দিয়! নির্ভরশীল শিষ্যকে 
তিনিই আজিকার বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। 

উত্তর ভারতের কয়েকটি প্রধান তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া সে-বার 
কৃষ্ণানন্দ বিহারের ত্রিহুত অঞ্চলে ফিরিয়া যাইতেছেন। বাড নামক 

স্টেশনে তাহাকে গাড়ী বদলাইতে হইবে । এ কয়দিন দীর্ঘ রেলপথ 
জ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, শরীর বড় ক্লান্ত । ইতিমধ্যে কখন হঠাৎ 

ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। 
হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেলে দেখিলেন, ট্রেনটি ধীরে ধীরে একটি 

স্টেশন ত্যাগ করিতেছে । সহযাত্রীদের জিজ্ঞাসা! করিয়া জাঁনিলেন, 
এটি বাড় স্টেশন এবং ত্রিহ্থত অঞ্চলে যাইতে হইলে এখানেই গাড় 

বদল করিতে হয়। 

কৃষ্ণানন্দ ধড়মড় করিয়। উঠিয়া বসিলেন। ক হইতে অক্ষুট 

স্বরে নির্গত হইল, “হায় গুরুদেব, একি বিপদে আমি পড়লাম । 

বদল না৷ করতে পারলে অনেক ঘুরে আবার এ পথে আমায় ফিরতে 

হবে, অনেক কিছু জরুরী কাজ হয়ে যাবে বানচাল ।” 

কি আশ্চর্য্য | সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল এঞ্জিনের একটা ভয়ঙ্কর 

শব1, এবং গাড়ীটিও ধীরে ধীরে থামিয়। গেল । তখন অবধি কিন্তু উহা 
প্র্যাটফরমের সীমান! ত্যাগ করে নাই। এই সুযোগে কৃষ্ণানন্দ 

মালপত্র নিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। গার্ড ও ড্রাইভারদের 

মধ্যে ততক্ষণে ছুটাছুটি শুরু হইয়া গিয়াছে । কয়েক মিনিট পরে 
এঞ্সিন ঠিক করিয়া নিয়া গাড়ীটি আবার ধাবিত হয় গন্তব্য পথে। 
কৃষ্ণানন্দ বুঝিলেন, গাড়ীর ইপ্রিন বিকল হওয়ার পশ্চাতে রহিয়াছে 
তাহার গুরু মহারাজেরই করুণা লীল।। শিষ্যের ক্লেশ নিবারণের 

জন্যই যোগবিভূতি আজ এই সময়ে তিনি প্রকটিত করিলেন। 
তাছাড়া, এই ঘটনার মধ্য দিয়! শিষ্ের হৃদয়ে চিরতরে অঙ্কিত করিয়! 

দিলেন সাহার আশ্রিত বাৎসল্যের স্বরূপটি। 



২২৯ ভারতের সাধক 

কয়েক বৎসর পরের কথা । পরমহংস দয়ালদাস-বাবা সে-বার 
তাহার মণ্ডলী নিয়া পদত্রজে দাক্ষিণাত্যের অন্যতম প্রধান তীর্থ 

তিরপতিতে চলিয়াছেন বালাজী বিগ্রহ দর্শনের জন্য | তাহার খদি 

সিদ্ধির প্রসিদ্ধি ইতিমধ্যেই সাধু-সন্গ্যাসীদের মধ্যে ছড়াইয়। গিয়াছে । 
তাই 'অপর সম্প্রদায়ের বু সাধুও তাহার সঙ্গ নিয়াছেন। ফলে 

পরমহংসজী একটি বড় জমায়েৎ নিয়াই পথ চলিতেছেন। 

সেদিন কিছুদূর যাওয়ার পর দেখ দিল এক বিস্তৃত বনাঞ্চল। 
লোকালয় এদিকে খুব বেশী নাই । দয়ালদাস-বাব! সঙ্গীদের ডাকিয়া 
কহিলেন, “এখানকার গ্রামের লোকের! সঙ্জন, সাধুদের জন্য তাহার! 
ভাগ্ডারা দিয়াছে । তোমরা সবাই আজ ভাল ক'রে ভোজন সেরে 

নাও। আগামী কাল অন্ন মিলবে না।” 

ঠিক তাহাই ঘটিল। পরদিন গহন অরণ্য পথে কোন জনপ্রাণীর 

সাক্ষাৎ মিলিল না। সার। দিনের পথ চলার পর সাধুরা ক্লাস্ত হইয়। 
পড়িয়াছেন, ক্ষুৎপিপাসায়ও সবাই কাতর । তাহাদের মলিন মুখ দেখিয়া 
দয়ালদাসজী তাহার ধ্যানাসনে গিয়। বসিলেন। ব্রহ্মলীন গুরুদেব 

ঠাকুরদাস মহারাজকে মনে মনে স্মরণ করিয়। প্রার্থনা জানাইলেন, 
“বাবা, এতবড় একট! সাধু জমায়েৎ আমার সঙ্গে আজ চলছে, অথচ 
আহাধ্য সংগ্রহের কোন সম্ভাবনা! নেই । এরা সবাই যে আমার উপরই 
নির্ভর ক'রে আছে । তুমি কৃপা ক'রে এর একটা বিহিত করো |” 

সঙ্গে সঙ্গে দয়ালদাসজীর মাননপটে ভাসিয়। উঠিল একটি বিরাট 
বুক্ষ, উহার শাখায় থরে থরে সজ্জিত রহিয়াছে স্ুস্বাহু ফল। 

আসন হইতে উঠিয়। আসিয়া তিনি সেবক শিষ্যদের বলিলেন, 
“তোমরা আশেপাশে শিগগীর একটু তল্লাসী চালাও তো। আজ 
বৃক্ষই হবেন আমাদের তোজন দাতা । গ্ভাখো কোথাও কোন বৃক্ষে 

স্থপক্ক ফল রয়েছে কিনা ।” 

খোঁজাখুঁজি তখনই শুরু হইয়া গেল এবং কিঞ্চিৎ দূরে সন্ধান 
মিলিল একটি বৃহৎ আত্রবৃক্ষের, সত্যই অজ সংখ্যক পাক কল 

উহাতে ঝুলিয়া রহিয়াছে । সঙ্গীর এসব আজ ভোজন করিয়াই 
সেদিন ক্ষুতপিপাস৷ নিবৃত্ত করিলেন । 
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সাধুরা সবিন্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, এই আসর ফলিয়াছে নিতান্ত 
অসময়ে । তাছাড়া, এই বিরাট বনে একটি ছাড়া আর কোন আত্রবক্ষ 

বর্তমান নাই। সকলেই বুঝিয়া! নিলেন, ইহ! পরমহংস দয়ালদাসজ্জীর 

যোগবিভূতিরই এক নিদর্শন । 

পরমহংস দয়ালদাস-বাব। তাহার জমায়েৎ নিয়া কয়েকটি তীর্থ 
ঘুরিয়াছেন। এবার রওনা হইয়াছেন সেতুবন্ধ রামেশ্বরের দিকে। 
পদব্রজে সবাই চলিয়াছেন । একটি দীর্ঘ প্রাস্তর অতিক্রম করার 
পর সূর্য্য অস্তমিত হইল । নিকটে কোথাও গৃহস্থদের গ্রাম নাই 
যেখানে আশ্রয় নেওয়া যাইবে । পথে কেবলি পড়িতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

বন আর কণ্টক ও প্রস্তরময় ছুর্গম পথ । কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারময় রাত্রি, 

তছহুপরে আকাশ ব্যাপিয়। শুরু হইয়াছে মেঘের ঘনঘটা । জমায়েতের 

সাধুর অতি কষ্টে ছুর্গম পথ দিয়! চলিয়াছেন, কাট। ও প্রস্তরের ঘায়ে 
অনেকেরই পা হইয়াছে ক্ষত বিক্ষত। অন্ধকার গাঢ় হওয়ায় পথের 
নিশান! বার বার ভুল হইতেছে » সাধুর! মাঝে মাঝে পরস্পর হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া আরও বিপদে পড়িতেছেন। এই ঘোর বিপদে সবাই 
দয়ালদাস-বাবার কাছে মিনতি জানাইতে থাকেন, “বাবা, আপনার 

আশ্রয়ে থেকেও একি সন্কটে আজ আমর! পড়েছি ! একেই দেহ পথ- 
শ্রমে অবসন্ন। তার ওপর ঘন অন্ধকারময় রাত্রিতে শোনা যাচ্ছে 

মেঘের গর্জন। আপনি আমাদের প্রতি একটু দৃষ্টি দিন ।” 
“তোমর! সাধু, সব কিছু ভার পরমাত্মায় স্তাস্ত করেছে! । তোমরা 

বিপদের মুখে এমন অধীর হবে কেন? পরমাত্মাকে ডাকো, কৃপা 
তিনি অবশ্থাই করবেন।”_নিধ্বিকার চিত্তে প্রশান্ত কে দয়ালদাসজী 
কথা কয়টি বলিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই দেখা দিল বিপদভগঞ্জন 
পরম প্রভুর কৃপা-সঙ্কেত। 

“অকস্মাৎ সাধুগণ দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে একটি উজ্জল 
আলোক জ্বলিয়া উঠিল, 'এবং প্রায় সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইল, যেন 
একজন স্থল কলেবর উলঙ্গ পুরুষ হস্তে প্রদীপ্ত মশাল লইয়৷ নাচিতে 
নাচিতে মণ্ডলীর অগ্রে অগ্রে চলিতেছেন, আর একজন কৃষ্ণবর্ণা 



২২২ ভারতের লাধক 

বিবসন! নারী তাহারই তালে তালে নাচিতে নাচিতে তাহারই সঙ্গে 
সঙ্গে চলিতেছেন। সাধুগণ আলো দেখিয়। আহলাদিত হইলেন; 
এ আলোকের ছটায় পথ দেখিয়া মশালধারীর পশ্চাতে পশ্চাতে 

চলিলেন। প্রায় ছুই ক্রোশ এই আলোকের ছটায় সাধুগণ অক্রেশে 
গমন করিলেন। তাহার পর অকম্মাৎ আলোটি নিবিয়া গেল । যিনি 

কৃপা করিয়া আলো দেখা ইতেছিলেন, তাহাকে আর দেখা গেল না। 

দিগন্থরী নারীও কোথায় গেলেন, তাহার সন্ধান পাওয়। গেল না। 
“সাধুগণ দেখিলেন, তাহারা! একটি গ্রামের মধ্যে আসিয়া 

পৌছিয়াছেন। তথায় থাকিবার আশ্রয় পাইলেন, অমনি মুষলধারে 
বৃ্টি আরম্ভ হইল । 

“নিবিবদ্ধে সাধুগণ গ্রামে পৌছিয়া স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
মহারাজ, আলো ধরিয়া আসিল কে? 

“স্বামীজী বলিলেন, “তোমর। কি চিনিতে পার নাই? সাধুগণ 
কাতর হইয়া ডাকিলে যিনি অভয় দান করিয়! থাকেন, ভক্ত ডাকিলে 
যিনি ভক্তের ছুঃখ দূর না করিয়া থাকিতে পারেন না, এ যে সেই 
হরপার্বতী। সাধুদিগের হৃদয় ভক্তের সখার অতুল কপার পরিচয় 
পাইয়া প্রেমে পুলকিত হইল১।৮ 

পাঞ্জাব প্রদেশে ছিল পরমহংস দয়ালদাসজীর গুরু-স্থল এবং 

জন্মস্থান! তাই স্বাভাবিকভাবে বনু পাঞ্জাবী সাধক তাহার উজ্জল 

ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে মণ্ডলীতে আসিয়া আশ্রয় নিত, সন্যাস দীক্ষা 

নিত তাহার নিকট হইতে। 

মণ্ডলী সঙ্গে নিয়! দয়ালদাস মহারাজ সেবার কিছুদিনের জন্য 

লাহোরে অবস্থান করিতেছেন! জিজ্ঞান্থ ও মুমুক্ষুদের সঙ্গে নান! 

প্রশ্নোত্তর চলিতেছে । নবাগত সন্যাসী কহিলেন, “বাবা, আমর! 

শুনেছি, আপনি অপনার গুরুর কাছে যোগসাধনায় সিদ্ধ হয়েছেন, 
'আবার বেদাস্তের আত্মতত্বও হয়েছে পরিজ্ঞাত। আজকাল তো৷ 

আপনি বেদাস্ততত্বের শিক্ষাই বেশী দিয়ে থাকেন। সাধন পথের 

পিদ্ধাবধৃত দয়ালঘাস স্বামী : শ্রীমৎ আনন্দ শ্বরূপ 
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আমরা নূতন পথিক । কৃপা ক'রে আমাদের বলুন, কোন্ পথ আমরা 
অনুসরণ করবে |” 

বাব! উত্তরে কহিলেন, “আমার ওপর আমার গুরুর কৃপা ছিল 

অপরিমেয়। তিনি সর্ব সাধনায় পারঙ্গম ছিলেন, সর্ব দর্শনে ছিল 

তার অসামান্ত অধিকার । বালক কালে যোগসাধন! ও যোগসিদ্ধির 

উপর আমার প্রবণতা দেখে, সেই পথেই আমায় করেছিলেন তিনি 

সিদ্ধকাম। তারপর বেদান্তের আত্মজ্ঞানের পরম পথটি আমায় 

তিনি প্রদর্শন করেন, তার কৃপায় জীবন আমার ধন্য হয়। আমি 

নিজে সাধনার সব পথ অনুসরণ করেছি, অনেক কৃচ্ছ* অনেক তপস্থা! 

করেছি । সেই অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের বলছি, আজকের দিনের 

মানুষের পক্ষে যোগ সাধনার পথ বড় কঠিন। বরং সংযম ও ত্যাগ 

বৈরাগ্যের পথে থেকে তারা চিত্তের মল অপসারণ করুক নিত্য 

নিত্য বস্তর বিচার করে আত্মাকে উপলব্ধি করুক। তাই হবে 
তাদের বর্তমান জীবনযাত্রার পক্ষে অনুকুল সাধনা । এই জন্যই 
সর্বব সাধারণের কাছে বেদাস্তের উপদেশই আমি দিই ।” 

নবীন সন্গাসীদের অনুরোধে বাবা বেদান্তের কয়েকটি মৃলতত্ব 
এ সময়ে বিশ্লেষণ করিলেন। তারপর কিছুক্ষণ মৌনী থাকিয়া 
কহিলেন, “কিস্তু বেটা, তোমরা গৃহস্থ নও, সন্গ্যাসী। মোক্ষের জন্য 

সর্বস্থ ত্যাগ ক'রে পথে বেরিয়েছে! | একটা কথা মনে রেখো । শুধু 
বেদাস্ত শ্রবণে আত্মসাক্ষাৎকার ত্বরান্বিত হবে না| এজন্য চাই নিত্য 

অভ্যাস, নিত্য নিদিধ্যাসন | জানতো, বিবেক চূড়ামণি বলেছেন, 

শ্রুতেঃ শতগুণং বিগ্যান্সমননং মননাদপি 

নিদিধ্যাসং লক্ষগুণমনস্তং নিবিকল্পকম্ ॥ 

_ বেদান্ত শ্রবণ অপেক্ষা মনে মনে বেদাস্তসিদ্ধান্তের চিন্তন করার কল 

শতগুণ বেশী, তা অপেক্ষা লক্ষণ ফলপ্রদ হচ্ছে আত্মায় নিদিধ্যাসন 

অভ্যাস করা, পরমাত্বায় প্রলীন হয়ে নিহিকল্প সমাধিতে চলে 

যাওয়ার ফল হচ্ছে অনস্তগুণ। 

“অপোরোক্ষানুসূতি-তেও রয়েছে সেই একই কথা ।-_প্রতিনিয়ত 
নিদিধ্যাসনের অভ্যাস ব্যতীত সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় ন1। 
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“হাঁ, বেটা, তোমার কন্া হয়ে যে জন্মগ্রহণ করেছে, পুর্ব জন্মে 
সে ছিল যোগভুষ্টা সাধিকা। এ জন্মের গোড়াতেই তার পুর্ব স্মরতির 
কিছুটা উদয় হয়েছে, পূর্বের যোগসিদ্ধির অন্ুভূতিও ক্ফুরিত হবার 
অবকাশ খুঁজছে । তোমার কন্যা উন্মাদ নয়, সে ভুগছে যোগজ 

ব্যাধিতে । আমি আশীর্বাদ করছি, আজ থেকে সে ভাল হয়ে উঠবে, 
খুজে পাবে সে নিজ সাধনার ভিত্তিভূমি |” 

আর্ত জাঠ ভক্তটির হৃদয় হইতে পাষাণ ভার নামিয়া যায়। 
করজোড়ে সে নিবেদন করে, “মহারাজ, আপনার অসীম কপার কথা 

এতদিন লোক মুখে শুনে এসেছি, এবার তা নিজে অনুভব ক'রে 

ধন্য হলাম। মহারাজ আর একটু কপা এ অধমকে করুন । আপনার 

চরণাম্বত আমায় দিন, গোছীর্গাও-এ ফিরে গিয়ে আমার কন্যাকে 

তা পান করাবে 11” 

“বেটা, তার কোন আবশ্যক নেই। তবে একট। কাজ তুমি 
করবে । তোমার গৃহে একটি ছোট শিবমন্দির তৈরী ক'রে দাও, 
তোমার কন্ঠ। শিব বিগ্রহের পূজো ও জপধ্যান নিয়ে থাকুক । আমি 
আবার আশীর্বাদ করছি। তার পুর্ব জন্মের সাধন! এবার সার্থক 
হয়ে উঠুক, মোক্ষের পথে সে এগিয়ে যাক্।” 

ভক্ত জাঠটি আনন্দে বাবার এই নির্দেশ মানিয়। নেয়। তারপর 
বছ কাকুতি মিনতির পরে দয়ালদাস মহারাজের চরণামৃত সে সংগ্রহ 
করে, রওন। হয় স্বগ্রামের দিকে। 

“অন্নদানে বাব! দয়ালদাসের ক্ষমতা অদ্ভুত ছিল। অম্নাদি 

প্রস্তুত হইলে তিনি শুধু একবার সেই সমস্ত স্বয়ং দর্শন করিতেন ও 
সদ্গরুর কৃপা! প্রার্থন। পূর্বক সাধুদিগকে পরিবেশন করিবার অন্থুমতি 
দিতেন । জান]! নাই শুন। নাই, অনাহৃত, রবাহৃত কত লোকই যে 
ভোজন করিতে বসিত তাহার সীম! নাই | কিন্তু কখনও কোন দিনও 
স্বামী দয়ালদাসের ভাগারে অন্ের ন্যনতা হয় নাই। একবার 
হৃযাকেশে সাধু ভোজনকালে যতগুলি সাধুর অন্ন প্রম্তত ছিল, 
তদতিরিক্ত অন্যান আট শত সাধু উপস্থিত হইলেও সেই অক্নেই 
সকলের পরিপুতি হইয়াছিল, বরং কিছু অন্ন উদত্বও ছিল। 



পরমহংস দয়ালদাস-বাব! ২২৭ 

“তিনি যে তীর্থে বা যেখানে যাইতেন, তাহার নাম শুনিলেই 

দোকানদারগণ তাহার মণ্ডলীর জন্য ধত দ্রব্য আবশ্যক হইত সমস্তই 
সরবরাহ করিভ। মৃগ্য কে দিবে, দোকানদার তাহ। কখনও জিজ্ঞাসা 

করিত না । কোন চিঠ। নাই, পত্র নাই, স্বামী দয়াল্দাসের নাম 

শুনিলেই দোকানদার দ্রব্য পিতে কুষ্ঠিত হইত না। তিন হাজার, 
চার হাজার টাকার সামগ্রী দিল, তবু দোকানদার টাকার তাগিদ 
করিত না। তাহার! জানিত, স্বামীজী সেই স্থান ত্যাগ করিবার 

পূর্বেই কেহ না কেহ সেই টাক! পরিশোধ করিবেই করিবে | বস্তত: 
তাহাই ঘটিত । তজ্জন্ স্বামীজীকে বা দোকানদারকে কোন চিন্তাই 

করিতে হইত না। 

১২৯৭ সালের হরিদ্বার কুস্তমেলার শেষে যখন স্বামীজীর 

মণ্ডলীর স্থানান্তরে যাওয়া স্থির হইল, তখন মণ্ডলীর একজন সাধু 

আসিয়া বলিলেন যে, 'দাকানদার প্রায় সাত-আট হাজার টাকার 

সামগ্রী যোগাইয়াছে, ভক্তগণ প্রায়ই তাহা পরিশোধ করিয়াছেন, 
কিন্ত এখনও আটশত টাকা তাহার বাকী আছে। 

স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন, __তজ্জন্ত তুমি উদ্বেগ করিও না, এ 
খণ পরিশোধ করিয়। তুমি ছুইশত উদ্বত্ত দেখিতে পাইবে । সাধু 

নীরব রহিলেন | 

অস্তর্যযামী সিদ্ধ মহাপুরুষের বাক্য মিথ্যা হইবে কেন? তাহার 

পরিদিন কোথ। হইতে একজন ধনাঢ্য ভক্ত আসিয়। ম্বামীজীর চরণে 

এক হাজার টাকা ভেট দিয়! প্রণাম করিলেন, সকল লোকে দেখিয়। 

অবাক হইল। দোকানদারের আটশত টাকা পরিশোধ হইয়া 
সাধুদের জন্য ছুইশত টাক। উছংত্ত রহিল ।১৮ 

পরমহংস দয়ালদাস-বাবার মগ্ডলীতে অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখার 

প্রথা নাই। যত্র আয় তত্র ব্যয়। সেবকেরা জানাইলেন, “বাবা, 
এই উদ্বস্ত দুইশত টাক! নিয়ে কি কর হবে, আপনি নির্দেশ দিন |” 

ভিন্ন মণ্ডলীর কয়েকটি প্রবীণ ও নবীন সন্ন্যাসী দূর দেশ হইতে 
মেলায় আসিয়াছেন, আশ্রয় নিয়াছেন দয়ালদাস-বাবার ছাউনিতে । 
১. সিদ্ধাবধৃত দয়ালঘাল স্বামী : প্রীমৎ পূর্ণাননদ হ্বরূপ। 



২৮ ভারতের সাধক 

দয়ালদাসজী তৎক্ষণাৎ তাহাদের কাছে ডাকাইলেন, শিষ্যদের আদেশ 

দিলেন, “উদ্ছত্ত টাকা সম্পর্কে দুশ্চিস্তার কোন কারণ নেই। এই 

সাধুদের ট্রেনভাড়। ও-থেকে দিয়ে দাও। তারপরে যে কটি টাকা 
বাঁচবে, তা দিয়ে ওদের ছু'একটি শাস্তগ্রস্থ আর বহিব্ধাস কিনে দাও, 

দব ল্যাঠ চুকে যাক্।” 

রাজপুতান! আলোয়ারের প্রসিদ্ধ মোহান্ত বাবা ভগবান্দাসজী 
এক সময়ে কয়েক বৎসর ব্যাপিয়। দয়ালদাসজীর জমায়েতের সঙ্গে 

ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। সে-বার কুরুক্ষেত্রে এক 

এক বিরাট ধর্মমেল৷ অনুষ্ঠিত হইতেছে | দয়ালদাসজীও সেখানে 

তাহার মণ্ডলী ও আশ্রিত সাধু সন্ধ্যাসী নিয়া উপস্থিত। 
সাধু, দর্শনার্থী ভক্ত ও কাঙালীদের ভোজনের ঢালাও ব্যবস্থা । 

রোজ সহআধিক ব্যক্তিকে অন্নদান করা হইতেছে । এই সময়ে 

তাগারার সব ভার ছিল বাব। ভগবান্দাসজীর উপর | মেল! শেষ 
হইয়। গেলে দেখা গেল, ধনী শেঠ ও দর্শনার্থীদের প্রদত্ত সব টাকা 

খরচ হইয়া গিয়াছে এবং দোকানদারদের প্রাপ্য টাক। সবট1 তখনও 

শোধ কর! যায় নাই । ছুই হাজার টাকার উপর দেন। রহিয়! গিয়াছে । 
অথচ ছুই একদিনের মধ্যে তাবু ভাঙিয়া দেওয়। হইবে । 

ভগবান্দাসভী ব্যস্তসমস্ত হইয়া৷ তাই দয়ালদাসজীর সম্মুখে গিয়া 
উপস্থিত। কহিলেন, “মহারাজ, আমাদের সবাইকে তো৷ এবার 

এ স্থান ত্যাগ করতে হবে । কিন্তু দোকান বাকীর টাকার তে। কোন 

ব্যবস্থা নেই । কি উপায় হবে?” 

“টণকাউ। এখানে ব্যয় করা হয়েছে কেন? সাধুদের জন্যই 

তো?” 

“আজ্ঞে হা।” 

“আমি তো৷ আমার বেট! বেটার বিয়ের জৌলুষে খরচ করিনি? 
তুমি এতো হৃশ্চিস্তায় পড়েছে! কেন? সদ্গুরু সব সময়েই এ সব 

ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছেন, প্রতিদিন তা প্রত্যক্ষও করছে! । তবে এই 

চিত্তচাঞ্চল্য কেন ?? 



পরমছংস দয়ালদ্াস-বাবা ২২৯ 

ছুই দিন পরেই দেখা গেল, এক সিঙ্ধী বণিক কুরুক্ষেত্রে আমিয়া 

উপস্থিত। দয়ালদাস-বাবা এখনো মেলা-ক্ষেত্রে রহিয়াছেন শুনিয়। 

তিনি ছুটিয়। আসিলেন। দগ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এই শেঠ ছুই হাজার 

টাকার একট! পুটুলী বাব! মহারাজের চরণতলে রাখিয়৷ দিলেন । 
তৎক্ষণাৎ দয়ালদাস-বাব। ভাগ্ডারার ভারপ্রাপ্ত কম্মী ভগবান্দাস- 

জীকে ডাকাইয়া আনিলেন ৷ সহান্তে তাহাকে কহিলেন, “এই নাও 

বেটা, সদ্গুক কুপা ক'রে এই টাকা মাজ পাঠিয়ে দিয়েছেন। 
দোকানদারদের প্রাপ্য টাক এখনি পরিশোধ ক'রে দাও। তারপর 

আমিও মণ্ডলী নিয়ে অন্যত্র রওন৷ হই |” 

এই কুন্তমেলার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী, প্রবীণ সাধক, তারা প্রসন্ন 
মুখোপাধ্যায় ধর্মপ্রচারক পত্রিকায় লিখেন £ 

“এই মহামেলায় রাজ! রাজেন্দ্রবর্গের প্রতাপ অপেক্ষাও সন্যাপী 

সাধুগণের প্রভাব প্রবল বলিয়! বোধ হইল। আখড়াধারা মোহান্ত- 
গণের সাজলজ্জ। প্রধান প্রধান রাজাদিগের অপেক্ষ! অধিক জাক- 

জমকের। হাতী, ঘোড়া, উট, নাগারা, দামামা, তুরী, ভেরী প্রভৃতির 

তুমুল ব্যাপার, এবং প্রতোক আখড়ার সহস্র সহস্র সাধু: গৃহস্থ 

অভ্যাগতের অবিরত শন্নদান দর্শনে আমাদের হাদয় উৎসাহ ও 

উল্লাসযুক্ত হইল । নাগা. আলেখিয়া, দঙ্গলী, অঘোরী, উদ্ধীবা, 

নখী, ঠারেশ্বরী, পঞ্চতপা, মৌনব্রতী, শরশয্যা, কড়ালিঙগী, ফরারা, 

অস্তঘড়, গুদড়, স্ুখড়, রুখড়, ভূখড় কুখড়, উড, ঘরবড়ী, স্বর্ভঙ্গী, 

দশনামীসন্গ্যাসী, দাছৃপস্থী, নানকপন্থী, কবিরপন্থী, অবধূৃত, ব্রহ্মচারী 
হংস, পরমহংস, খাকী, জটাধাঁরী, কাণফাট। যোগী আদি কত শ্রেণীর 

কত সহশ্র সহস্র সন্ন্যাসী যে আসিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। 

দেখিয়া প্রাণ জুড়াইল, হৃদয় শীতল হইল । চক্ষু সফল ও মানবজন্ম 

পবিত্র হইল । 

“এই মহা মহ মেলার যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই 
যেন ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, তপস্তা। ও ভক্তির ফোরার! ছুটিতেছে দেখিতে 
পাই। এই মেলা প্রাণ ভরিয়া দেখিলে সংসারের লীলাখেল। আর 
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তাল লাগে না, জীবের বৃথা মান অভিমান যেন কোথায় পলায়ন 

করে। 

“এবারে হরিছ।রে স্নান করিতে আসিয়া আর একটি অলভ্য লাত 
হইল। কুমার শ্রীযুক্ত শ্রীকষ্ঃপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয়ের সুযোগ্য 
দীক্ষাগ্ুরু শ্রীমদবধৃত দয়ালদাস স্বামীজী মহারাজের দর্শন পাইয়। 
কৃতার্থ হইলাম । তিনি সমস্ত জনতার প্রাস্তবস্তী নির্মল সৈকতভূমিতে, 
তৃণাচ্ছাদিত কুটি? আসন করিয়াছিলেন । তাহার সহিত শত শত 
পরমহংস অবধূত ভন্ন ভিন্ন কুটিরে আসন করিয়া বাস করিতে- 

ছিলেন। তাহাব এুদীর্ঘথ কায়! উজ্জর্প চক্ষু, প্রসন্ন বদন দর্শনে এবং 

গভ্ভীর প্রেমাবেশপূর্ণ সম্ভাষণে হৃদয় মন পরিতৃপ্ত হইল! বহুদিনের 

পর তিনি তাহার দিগ্দেশ বিখ্যাত স্থযোগ্য শিষ্য কুমার পরিত্রাজককে 
(শ্রীকৃষ্ণনন্দ স্বামী ) পাইয়া মতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং 

বহু শান্ত্রবেত্তা অন্যান্য সুশিক্ষিত সন্নাসী শিষ্য মণ্ডলীর সহিত তাহার 

পরিচয় করিয়া দিলেন । 

“্বামীজীর মগ্ডলীতে আমরা কয়েকদিন পরিব্রাজক মহাশয়ের 

সহিত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গমন করিয়াছিলাম । যখনই যাই, তখনই 

দেখি কত কত শেঠ, সাহুকার, সর্দার, সাধু$ সন্ন্যাসী, মোহান্ত, ত্যাগী, 
সংযোগী, স্ত্রীপুকষ তাহাকে অনবরত দর্শন ও প্রণাম করিতেছে। 
তাহার মহত্ব, তাহার সিদ্ধি, তাহার সদয় ভাব দর্শন করিয়া শত শত 

শির তাহার চরণে অবলুষ্টিত হইতেছে, এবং ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়া 

আশ্চর্যা হইলাম যে যিনি কাহারও বাটিতে গমন করেন না, তাহার 

আশ্রমে প্রত্যহ অন্যান চারি সহস্র সাধু$ সন্গ্যাসী, গৃহস্থ, উদাসী, 
ছুঃখী, কাঙ্গাল, আগন্তক, অভ্যাগত, পুরী মালপোয়া মোহনভোগ 

অন্নব্যাঞ্চনাদি তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করিতেছে | ছুই বেল! ছুই প্রহর 
হইতে রাত্রি দশটা পধ্যস্ত তাহার অন্নসত্রের দ্বার উন্মুক্ত । কিছু 
বলিতে হয় না, কে যেন কোথা হইতে অর্থ ও সামগ্রী আয়োজন 

করিয়৷ দিতেছে । তাহার জ্ঞানগস্ভীর ও প্রেমপুর্ণ বাণী যিনি একবার 
শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি প্রাণ মন খুলিয়৷ তাহাকে ভক্তি না করিয়া 

থাকিতে পারেন না। ধন্য তাহার তপঃশক্তি, ধন্য তাহার ভগবন্তক্তি | 
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যখনই যাই তখনই দেখি তাহার দরবারে হয় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, ন হয় 

তগবদৃভজন, সংকীর্তন না হয় সদ্বার্তালাপ হইতেছে। মুহুর্তমাত্র 
তথায় সময় অপব্যিত হয না।” 

১৩ সালের ভাদ্র মান। দয়ালদাস মহারাজ এই সময়ে 

কয়েকদিনের জন্য বারাণসীতে 'আমিয়। উপস্থিত হন। সঙ্গে তাহার 

রহিয়াছে প্রায় তিনশত সাধুর এক বিরাট দল । অসি ঘাটের নিকটে 

এক আত্্রকুপ্রে তাবু খাটানো হইয়াছে । তাহার দর্শনের জন্য ভীড় 
করিয়াছে হাজার হাজার তন্তু নরনারী। কেহ তাহার চরণে 

প্রণিপাত করিয়া! অর্থ দিতেছে, কেহ দিতেছে বস্ত্র, ফলমূল ও মিষ্ট 

দ্রব্যাদি। ত্যাগ বৈরাগ্যের মূর্ত বিগ্রহ দয়ালদাসজী তৎক্ষণাৎ এই 
সব ভেটদ্রব্য বিতরণ করিয়া দিতেছেন সাধু সন্ন্যাসী ও দীনহুঃখীদের 

মধ্যে। 

এই সঙ্গে সমাগত সাধু সঙ্জন ও গৃহস্থদের দ্িতেছেন [তিনি 

শাস্ত্রের উপদেশ | বার বার কহিতেছেন, “হঃখের চিরনিবৃত্তি যদি 

চাও, সত্যকার আনন্দ যদি লাভ করতে চাও, তবে অনিতা বস্ত্র 

ত্যাগ করো, তোগন্ুখকে দাও দূরে সরিয়ে । সদাই স্মরণে রাখো 

“অহং ব্রহ্মাম্মি'-এই পরম তত্ব। তুমি সেই সং-চিৎ-আনন্দময় 
ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নও | বাসন! আর মায়। মমতার ফলে চিত্তে 

তোমার মল জমে গিয়েছে । ত্যাগ বৈরাগ্যের সাধন ক'রে, নিত্য 

অনিত্য বস্তর বিচার ক'রে এই মলকে দূরীভূত করো, পরম চৈতন্তময় 
আত্মনূ্য ভাস্বর হয়ে উঠবেন তোমার সাধনসত্তায় |” 

ভক্ত দর্শনার্থীর! বিস্মিত হইয়া দেখে পরমহংস দয়ালদাস-বাবার 

ছাউনিতে শুধু তাহার অন্গামী শিষ্েরাই নয়, অপর সম্প্রদায়ের 
সাধুরাও পরম আনন্দে ও শান্তিতে বসবাস করিতেছেন। ভিন্ন 
সম্প্রদায়ের এই সব সাধু সন্নযাসীর। দয়ালদাসজীর ব্যক্তিত্ব ও প্রেমের 
আকর্ষণে বাধা পড়িয়৷ গিয়াছেন। তাই তাহার দিব্য সঙ্গ লাভের 

জন্য তাহার! এত ব্যাকুল । দয়ালদাসজীও এই সাধুদের ভালবাসেন 
নিজের মণ্ডলীর শিধ তক্তদের মত। 
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দয়ালদাস-বাবার স্বনামধন্য বাঙালী শিষ্য কৃষ্ণানন্দ স্বামীর স্থায়ী 

বাসস্থান বারাণসীতেই। আরাধ্য গুরুদেবের আগমনে তাহার 

আনন্দের অবধি নাই। প্রতিদিনই অসিঘাটের বাগানে গিয়া তিনি 

গুরুদেবের চরণ দর্শন করেন, তাহার শ্রীমুখে বেদাস্তের ততালোচন! 
শ্রবণ করিয়া ধন্য হন| কৃষ্ণানন্দের প্রতিষ্ঠিত যোগেশ্বরী মন্বিরের 

তখন খুব স্থনাম। বন ভক্ত ও সাধনার্থী সেখানে যাতায়াত করে, 

সাধক ও ধর্মমবন্তা কৃষ্ণানন্দের উপদেশ লাভ করিয়া অধ্যাত্ব-জীবন 

গঠন করিতে প্রয়াসী হয়। নিজের মগ্ডলীসহ দয়ালদাসজী একদিন 

যোগেশ্বরী মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করিতে যান, কৃষ্ণানন্দের অনুরোধে 

সমাগত তক্ত নরনারীকে দান করেন সাধন-উপদেশ | 

সেদিন বারাণসীর কয়েকজন খ্যাতনাম। পণ্ডিত দয়ালদাস-বাবার 

সহিত সাক্ষাৎ করিতে আঙিয়াছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে ইহাদের একজন 
প্রশ্ন করেন, “মহারাজ আপনি কোন্ স্বামী ?” 

প্রন্মকর্তার উদ্দেশ্ব-_দয়ালদাসজী দশনামী সন্স্যামী স্বামীদের 

কোন্ বিভাগের অন্তুভূক্তি, তাহা জানিয়৷ নেওয়া। 
দয়ালদাঁস-বাবা সহাস্তে উত্তর দেন, “আমি শুধু স্বামী নই, 

আমি- দাস ত্বামী। 

“এ কি কথা! আপনি বলছেন, মহারাজ 1 সন্গ্যাসী তো কখনো 

'দাস হন না। সবাই তাহাদের জানে “স্বামী” বলে |” 

“পৃণ্ডিতজী, তবে শুনে রাখুন, সন্ন্যাসী মাত্রেই যেমন স্বামী, 
তেমনি তারা দাসও বটেন।” 

“এ বড় অদ্ভুত কথা । এর তাৎপর্য তো আমরা বুঝতে পারছিনে, 
মহারাজ |” 

“অদ্ভুত নয় পণ্ডিতজী, এট! যে পরম সত্য কথা” 
“একটু বিশদ ক'রে বুঝিয়ে বলবেন কি?” 
“তবে শুনুন । নিজ নিজ শিষ্তের কাছে প্রত্যেক সঙ্নাসী হচ্ছেন-__ 

স্বামী, আর নিজ নিজ গুরুর কাছে তারা-_দাঁস।” 

“তাই তো, এ দিকটা! তে৷ আমর! তেমন ভেবে দেখিনি ।” 

“তাছাড়া, পণ্ডিতজী, তেবে দেখেছেন কি, শুধু সন্ন্যাসীদেরই 
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কেন স্বামী আখ্যা দেওয়। হবে? আরো অনেকেরই তে। স্বামীত্ব 

রয়েছে; যেমন ধরুন_ তৃম্বামী, গৃহম্বামী। আসল কথাটা কি 

জানেন, সন্যাসীদের লোকে স্বামী বলে ডাকে বটে, কিন্তু ধার। যথার্থ 

সন্ন্যাসী তার। জানেন যে তীরা- দাস, ব্রহ্মসাক্ষাংকার যিনি মানব- 

জীবনে সম্ভব ক'রে তোলেন সেই গুকদেবের তিনি একাস্ত দাস। 

দয়ালদাস-বাবার এই মন্তব্য ও ব্যাখ্যা শুনিয়া অভ্যাগত 

পণ্তিতজী কিছুটা ভড়কাইয়! গিয়াছেন। এবার তিনি প্রশ্ন করিলেন, 

“মহারাজ, আপনার কথায় সব ধারণা যেন গুলিয়ে যাচ্ছে । আচ্ছা, 

দয়া ক'রে বলুন তে! আপনি কোন্ মঠের সন্প্যাসী ? 

উত্তর হইল, “গগন মঠের |” 

“গগন মঠ? এর নাম তো কখনো শুনি নি? পপ্ডিতজীর 

চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ। 

“বেশ তো, আপনি কোন্ কোন্ মঠের নাম শুনেছেন, বলুন 

তো ।” 

“বড় বড় খ্যাতনামা মঠের নাম কে না জানে; এই ধকন- 

শৃঙ্ষেরি মঠ, প্্যোতিঃমঠ, সারদা মঠ, গোবদ্ধন মঠ |” 

পরমহংস দয়ালদাস-বাবার স্বর এবার গম্ভীর হইয়। উঠে_-“বলতে 

পারেন, এমব মঠ কি সনাতন কাল থেকে প্রচলিত রয়েছে! নী 

নূতন কোন সাধকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ?” 

“মহারাজ, এসব মঠ তে প্রতিষ্ঠা করেছেন আচাধ্য শঙ্কর। 

“উত্তম কথ। কথা, পণ্ডিতজী। কিন্তু, বলুন তো৷ আচার্য শঙ্কর 

মার তার গুরুদেব শ্রীমৎ গোবিন্দপাদ স্বামী কোন্ মঠের সন্ন্যাসী 

ছিলেন ?” 

প্রশ্নকারী পণ্ডিত এবার এক প্রচণ্ড ধাক। খাইলেস। আর 

তাহার মুখ দিয়। কোন কথা সরিতেছে না। 

দয়ালদাস মহারাজ দৃঢ় স্বরে কহিলেন, “নিত্য ও শাশ্বত পরম 

বন্ধ পাবার জন্য ধারা সর্ববন্থ ত্যাগ করবেন, পিতা মাতার পরিচয় 

নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে সন্স্যা নেবেন, তাদের কি আবার সঙ্গ্যাস- 

আশ্রমের পরিচয় বহুন ক'রে বেড়াতে হবে? নৃতনতর কৌলীন্ক 
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ঘোষণা করতে হবে ? স্মরণ রাখবেন, যেখানেই সম্প্রদায়ের পরিচয় 

সম্প্রদায়ের গণ্ডী, বড় হয়ে ওঠে, সেখানেই ছ্েগে ওঠে অভিমান । 

আর সে অভিমান হয় অখণ্ড পরমবোধের পরিপস্থী ৮ 

নীরবে নতমস্তকে বসিয়া পণ্ডিতজী এতক্ষণ দয়ালদাস-বাবার 

কথাগুলি শু'নয়। যাইতেছিলেন। এবার ম্ৃদৃত্বরে কহিলেন, “কিন্ত 

মহারাজ, আচার্য শঙ্করের মঠমালাকেই যে আজকের দিনের সাধু 

সন্যাসীর! গ্রহণ ক'রে নিয়েছেন_” 

“তারা ভালোই করেছেন, তাতে মঠমণুলীব সংখ্যা যেমন 

বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে মোহাস্ত ও সাধু সন্ন্যাসীর দল | এই সঙ্গে 

সাম্প্রদায়িক অভিমানও কম বেডে ওঠে নি। 'একথাটি সদাই স্মরণ 

রাখবেন, আচাধ্য শঙ্কর ব! তার গুরুপরম্পরার কেউ-ই কোন মঠের 

অস্তভূক্তি সন্নাসী ছিলেন না। সেই জন্যেই আমি বলেছি-_ আমি 
গগন মঠের সন্ন্যাসী । অনাদি অনন্ত যে মহাকাশে ব্রহ্মলীলা আর 

স্থির প্রবাহ অনন্তকাল ধরে বয়ে চলেছে, সেই মহাকাশঈট আমার 

মঠ__আমার পরমাশ্রয় |” 

পণ্ডিতজী এবার তাহার আসন ত্যাগ করেন, ভাবাবেশে লুটাইয়া 
পড়েন পরমহংস দয়ালদাসজীর চরণ তলে। আর্বকণ্ঠে কহেন, 
“মহারাজ, আপনার বিচার পদ্ধতি, আর আপনার উদার সার্বভৌম 

বাণী, আজ আমার ভেতর জাগিয়ে তুলেছে নৃতনতর চেতন!1। সন্যাস 
জীবনের প্রকৃত তাৎপধ্য আজ বুঝতে পেরেছি । আমি অবোধ, 

অজ্ঞান, আপনি আমায় কপ ককন, চরণাশ্রয় আমায় দিন |” 

পরিব্রাজনের পথে দয়ালদাসজী সে-বার সদলে গয়া হইতে 

রাজগীর অতিমুখে চলিয়াছেন। যাত্রার প্রাৰ্কালে গয়ার ভক্তের! 

কহিলেন, “মহারাজ, রাজগীরের পথ বড় জনবিরল, পথে সম্দ্ধ কোন 

গ্রাম নেই। আপনি তিনশত লোকের জমায়েৎ নিয়ে চলেছেন, 
ভোজনের দ্রব্য তে৷ পথে মিলবে না। বরং আমর এখান থেকেই 

প্রচুর আটা, ঘিউ, চিনি আপনাদের সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি।” 
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দয়ালদাস-বাব। গম্ভীর স্বরে বলিয়া! দিলেন, “না । কোন খাগ্ঠবস্ত 

এই জমায়েতের সঙ্গে দেবার প্রয়োজন নেই ।” 

মণ্ডলীর ছৃইজন প্রবীণ সাধু কহিলেন, “বাবা, তিনশত মৃত্তি 
আপনার জমায়েতে রয়েছে । জনহীন রাস্তায় এত লোককে 'মামরা 

কি ভোজন ক'রতে দেবো ? সবার কত কষ্ট হবে। এরা যখন দিতেই 

চাচ্ছেন, কিছুট। খাগ্য সঙ্গে নিয়ে নেওয়। মন্দ কি ?” 

দয়ালদাস মহারাজ ন্মিতহাস্তে উত্তর দেন, “যদি গৃহস্থদের মত 

সমস্ত কিছু প্রয়োঞজনীর জিনিষপত্র বহন করেই আমরা পথ চাল, 

তা! হলে গৃচ ছেড়েছি কেন বলতে পারো ?” 

“বাবা. অনাহারে এত গুলো লোকেব কষ্ট হবে, এ ভেবেই আমর। 

কথাটি বলেছিলুম ।? 
“তোমাদের ভয় ভাবনার কোন কারণ নেই। সদ্ঞক সব 

সময়েই তার কৃপাদৃষ্টি দিয়ে রেখেছেন এই জমায়েতের ওপব। 
একথাটি কখনো ভুলো ন11” 

শিপ্য ও সেবকেরা দয়ালদাস-বাবার আদেশ শিরোধাধ্য করিয়। 

রওন]। হইলেন পদযাত্রায়। 

বেল। তখন দ্বিপ্রহর | গ্রীম্মের মধ্যান্ মার্তগ্ড পথচারীদের উপর 

অগ্নি বর্ষণ করিয়া চলিয়াছে। সাধুরা সবাই পথশ্রমে কাতর। 
ক্ষুংপিপাসায় প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে । এমন সময়ে পথিপাশ্থেই 

একটি ক্ষুত্র গ্রামের বটবৃক্ষতলে জমায়েৎ আশ্রয় নেয়। সঙ্গে সঙ্গে 
দয়ালদাস-বাবার সম্মুখে উপস্থিত হন এক ভক্ত শেঠ । ভক্তিতরে 
প্রণাম নিবেদন করিয়া শেঠজী কহেন, “বাবা, আজ ছদিন হয়, তাবু 
খাটিয়ে, লোকজন নিয়ে আমি যে এখানে অপেক্ষা করছি । স্বপ্নে 

প্রত্যাদেশে পেয়েছি, আপনি এক বিরাট সাধু জমায়েৎ নিয়ে এই 
পথে যাচ্ছেন, আপনার সেবার জন্য আমি যেন তৈরী থাকি।” 

মহাত্ম। দয়ালদাস-বাবার ছুই চোখে তখন ছুষ্টমির হাসি। শিষ্য 

সন্গ্যাসীদের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, “গ্যাখো, গৃহস্থের মত ভূতের 
বোঝ! বয়ে আনো নি বলেই, এই সঙ্জন গৃহস্থ তোমাদের সেবার 

জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন 1” 
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জমায়োতের এক প্রবীণ সাধু দয়ালদাসজীর দিকে তাকাইয়া 
সহান্তে মন্তব্য করিলেন, “মহারাজ তগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ ব্বমুখে 
বলে গিয়েছেন,_ তেষাং নিত্যাতিযুক্তানাং যোগঙক্ষেমং বহাম্যহম্। 

আপনার বেলায় সব সময়েই এটা প্রভু প্রয়োগ করছেন, আর 
চাইছেন আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করতে ।” 

শেঠজীর লোকর। ভোজ্য বন্ত্ব সব তৈরী করিয়াই রাখিয়াছে। 
সাধুরা বিশ্রাম করিয়। একটু সুস্থ হইলেই, তাহাদের সম্মুখে ভাড়ে 
ভাডে জড়ো করা হইল গরম লুচি, হালুয়া ও মালপোয়!। সবাইকে 

পবিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া ধশ্মপ্রাণ শেঠজী বিদায় গ্রহণ 
করেন, পরমহংস দয়ালদাসজীর জমায়েৎ আবার চলিতে থাকে 

রাজগীরের পথে। 

১৩৩০ সালের প্রয়াগ কুম্তমেলা । প্রতিবারে মত এবারও এই 

ধন্মমহামেলায় দেখ! যায় দয়ালদাস মহারাজের বিপুল প্রতিপত্তি ও 

জনপ্রিয়তা । শুধু তাহার নিজন্য মণ্ডলীর সাধু ও গৃহস্থেরোই তাহার 
সত্বরে ভীড় করে নাই, অপরাপর সম্প্রদায়ের সন্্যাসীরাও আশ্রয় 
নিয়াছেন এই উদার, সদানন্দময়, আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষের কাছে। 
দয়ালদাসজ!র পরম আনন্দ অন্গদানে আর বেদান্তের ত্যাগ-বৈরাগ্যের 
ব্যাখানে। তাই তাহার তাবুটিকে কেন্দ্র করিয়! মুযুক্ষু ও বুতুক্ষুরা 
গিয়া তুলিয়াছে এক বিরাট জমায়েৎ। ভক্ত দর্শনার্থী ও কৌত্হলী 
তীর্ঘযাত্রীরাও বাবার দর্শন ও আশীর্বাদ লাভের জন্য আসিতেছে 
দলে দলে । 

ধন্মপ্রচারক পত্রিকায় এ সময়কার আনন্দময় পরিবেশটির এক 

মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন স্বামী রামানন্দ ভারতী । পুর্ববাশ্রমে ইনি 
পরিচিত ছিলেন রামকুমার বিষ্ভারত্ব নামে; ব্রাঙ্মদমাজের অন্যতম 

প্রচারক রূপে ইনি দক্ষতার সহিত কাজ করিতেন। ভারতী মহারাজ 
লিখিয়াছেন : 

“আমরা কোন মণ্ডলীর অন্তর্গত না! হইলেও পরমহংস পরিব্রাজক 
বাব! দয়ালদাস স্বামীর মগ্ডুলীর মধ্যে অবস্থান করিতাম | বাবা 
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দয়ালদাসেব অপুর্ব ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বাব! দয়ালদাসের 
উদারতা প্রেম, দীনের প্রতি দয়া, শিষ্য বাৎসল্য উপমার যোগ্য । 

বাব! দয়ালদাস একজন যাযাবর সন্ন্যাী | তাহার মঠ নাই, মন্দির 

নাই, বাসস্থানের কিছুই ঠিক নাই, তিনি যেখানে যান, তাহার সঙ্গে 

সঙ্গে শত শত ভক্ত শিষ্য আছেন। এই কুস্তমেল! বন্সিবার অন্যুন 

একমাস পৃরে্রে শিষ্যদিগকে আজ্ঞ। দিলেন, তোমরা মেলায় যাইয়৷ 

সত্তর খুলিয়। দাও, যে সব সাধুর! পুর্বে যাইবেন, তাহাদের ভিক্ষার যেন 

কোন কষ্ট না হয়। 

“তাহার আদেশ অনুসারে মহাত্া দয়ালদাস স্বামীর শিষ্বেরা 

আসিয়! মেলাক্ষেত্রের পূর্ববদিকের রেতীর পরপারে অননসত্র খুলিয়া 

দিলেন। সাধুদের বাসের জন্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কুটির সকল নিন্মিত 

হইল এবং সদাত্রত কাধ্য আরম্ভ হইল । বাব! দয়ালদাস যেখানে 
ছাউনি করিলেন, তাহার নিকটবর্তাঁ স্থানে সিন্ধের নানকসাঙ্ী 
সাতবেল। মঠের ও স্বামী কেশবানন্দের ছাউনি হইয়াছিল। স্বামী 
দয়ালদাসের মগ্ডলীতে একটি পট্টাবাস ছিল, কিন্তু তাহাতে তিনি বাস 
করিতেন না। সেই পট্টাবামে অপরাপর সাধু বাম করিতেন, এবং 
ধর্মগ্রন্থ রক্ষিত হইত ; তিনি সামান্য কুটিরে অপরাপর সাধুর ন্যায় 

বাস করিতেন, সমস্ত দ্রিন প্রায় বালুর মধ্যেই বসিয়া থাঁকিতেন ও 

অপরাপর সাধুদিগের ও ভিক্ষার্থী কাঙ্গালিদিগের তত্বাবধান করিতেন। 
কখন কখন দেখিয়াছি পাঁচ সাত শত সাধু, এবং পাঁচ সাত শত 
কাঙ্জালি ভোজন করিতে বসিয়াছে, মহাত্মা! দয়ালদান তাহাদের এক 

পার্থে জোড়হস্তে দণ্ডায়মান আছেন । কখনে! তিনি বালুর মধ্যে 

বসিয়া আছেন, ধনী মানী গণ্যমান্য শত শত লোক তাহাকে ঘিরিয়া 
বসিয়া! আছে। কি সুন্দর দৃশ্ঠ ! 

“বাব। দয়ালদাসের ভাণ্ডার অফুরস্ত-_চারিদিক হইতে আহারীয় 
দ্রব্য আসিয়া তাহার তাগ্ডারে পুঁজি হইতেছে, আর সাধু দরিদ্র- 

দিগকে বিতরিত হইতেছে | কোন বিচার নাই-_যে চাহিতেছে, সেই 

পাইতেছে। পাতা লইয়া বসিলেই হইল | অবারিত দ্বার। 

*কোন এক সময়ে বাব! দয়ালদাসকে একজন সাধু বলিয়াছিলেন, 
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“আপনি শাপামর সাধারণকে অন্ন বিতরণ করেন কেন? সাধু 
ভোজনে বিশেষ ফল আছে, সাধুদিগকেই অন্ন বিতরণ করুন ।, 

“উত্তরে বাবা বলিলেন, “সকলেরই একটা! মর্ধ্যাদা আছে, রাজ। 

আমিলে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে ; পণ্ডিত আসিলে তাহাকে 

যথাযোগ্য সম্মান দিতে হইবে । আহারট। ক্ষুধার মর্য্যাদা দান মাত্র । 

সাধু ভোজনে কেবল সাধু ভোজনের ফল হয়, কাঙ্গালি ভোজন 

করাইলে শিব লোজনের ফল; কারণ তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই 
বস্ত্রহীন ” বাবার এই উত্তর শুনিয়া সাধুটি অবাক হইয়া গেলেন ।” 

কুম্তস্বানের মিছিল চল! সবেমাত্র শুরু হইয়াছে । বিভিন্ন মণ্ডলী 
ও মাখড়ার মোহাস্তেরা, কেহ হাতীর উপরে কিংখাবে মোড়ানো 

হাওদায় কৌপীনবন্ত হইয়া সমাসীন। কেহ বা অর্ধনগ্ন অবস্থায় 

ঘোড়ায় চাপিয়। চলিয়াছেন। আর আগে পিছে চলিয়াছেন রূপার 

আশাশোটা হস্তে শত শত অনুগামী সন্যাসী ৷ পতাকা ধ্বজা, ত্রিশুল 
ও সন্ন্যাস দণ্ডের ছড়াছড়ি চত্ুদ্দিকে 1 গঙ্গার তটভূমি আর আকাশ 

বাতাস লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাী ও ভক্ত গৃহস্থের "মানন্দোল্লাস এবং 

জয়ধ্বনিতে তখন ভরপুর । 
জমায়েতের এক তরুণ সন্ন্যাসী দয়ালদাসজীকে প্রশ্ন করিলেন, 

“মহারাজ, সানের মিছিল শুরু হয়ে গিয়েছে, এ দেখুন, গজবাজী 
সহ সাড়ম্বরে মোহান্তের! সবাই এগিয়ে আসছেন। আপনার মণ্ডলী 

চল্বে কখন ?” 

পরমহংস দয়ালদাসজী ভারতখ্যাত এক প্রকাণ্ড সন্গ্যাসী মণ্ডলীর 

অধিপতি। কিন্তু চাল চলনে ব্যবহারে কোন আড়ম্বর তাহার নাই, 
নিরভিমানতার মূর্ত বিগ্রহ তিনি | জন্যাসীটির প্রশ্নের উত্তরে সবিনয়ে 
কহিলেন, “বেটা, আমি হচ্ছি সাধুদের দাস। অতি গরীব আমি, 
নিজদের বলতে একটা কানাকড়িও নেই। আমার আবার ধুমধাম 

কি? মিছিলে যোগ দেবার সামর্থ্যই বা কই? মুলবান জিনিষপত্র, 

গজবাজী, রূপোর হাওদা আমার কিছুই নেই। কি এরশ্বর্ধ্য দেখাবে! 
আমি সবাইকে, বলতো 1” 

“সে কি মহারাজ! বার জমায়েত হাজার হাজার লোক রোজ 
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অন্ন পাচ্ছে, তাকে গরীব বলবো! কি ক'রে ।” বিশ্মিত হইয়। উত্তর 

দেন যুবক সন্ন্যাসী ৷ 
সহান্তে দয়ালদাস বলেন, “বেটা, সব সময়ে মনে রাখবে, লোকে 

অন্ন পাচ্ভে অন্নপূর্ণা মায়ার দরবারে, আমার দরবারে নয় ।” 

দর্শনার্থী শেঠ ও সম্পন্ন গৃহস্থেরা বাবার চরণে তেট দেয় তোড়। 

তোড়। টাকা, গাঁট গাঁট লুই, শাল, কম্বল, বন্ত্র, টুপী প্রভৃতি । আর 

সেই মুহুর্তেই দয়ালদাসঙ্জী এসব ভেটের দ্রব্য বিতরণ করিয়! 

দিতেছেন সাধু সন্স্যাসী ও দীন দরিদ্রদের মধ্যে । 

জনৈক সরল হৃদয় গৃহস্থ ভক্ত প্রশ্ন করেন, “বাবা, দেশের নান। 

অঞ্চল থেকে ভারে ভারে এত সব দ্রব্য কেন আসছে, কেন এখানে 

মপনার চরণ-লে তৃপীকৃত হচ্ছে, এর কারণ কিন্তু কিছুই বোঝ! 

যাচ্ছে না। এ কি আপনার ইন্দ্রাল ন। যোগবিভূতির খেল! ?” 
দয়ালদাসজী উত্তরে হাসিয়া বলেন, “বেটা, এ রহস্য তুমি ভেদ 

করতে পারছে! না? আচ্ছা আমি তোমায় গোপন কথাটি ভেঙে 
বল্ছি। এ সব বস্ত্র আমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন কুপাময়ী 
গনপপূর্ণাজী । জানতে! বেটা__ 

দেত কো দেও হ্যায় জাহা তাহা সে আন্। 

অন্ দে মাও ফিরে সাহেব ন সুনে কান্॥ 

যে মানুষ নিজে কোন বস্তু ভোগ না করে অপরকে দান 

করেন, ভগবান্ যে কোন স্থান থেকে এনে তার কাছে পৌছে দেন 

সে সব বস্ত। আর যে মানুষ কখনে। দান করে না, সে দ্বারে দ্বারে 

ভিক্ষা মেগে বেড়ালেও তার আবেদন কখনে! পৌছে ন1 ভগবানের 
কানে। 

শুধু এদেশের বিভিন্ন কুম্তমেল! ক্ষেত্রেই দয়ালদাস-বাবার মহিম 
প্রচারিত ছিল না, তারতের সর্ধ্ব অঞ্চলে, সর্ধ্ব তীর্থ ও সাধনপীঠে ছিল 

এই সিদ্ধ মহাত্মার জয় জয়কার। তাছা'ড়া, তাহার কপাপ্রাপ্ত প্রতিভাধর 

সন্াসী শিশ্তদের মধ্যে অনেকে ছিলেন অধ্যাত্মরাজ্যের এক একটি 

দিক্পাল। সাধন-এই্বরধয, ধর্মতত্বের ব্যাখ্যান, বাশ্মিতা ও সংগঠন- 
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শক্তিতেও অনেকে ছিলেন অতুলনীয় । ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য £ 
ষড়দর্শনবেত্তা স্বামী আনন্দ প্রকাশ, মগ্ুলীশ্বর জগদীশানন্দ স্বামী, 
অবধূত সুন্দরদাসজী, ন্বামী আত্মানন্দ, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, দিগম্বরাবধূত 
মুক্তানন্দ, পরিব্রাজক কৃষণানন্দ, সাধু চৈতন্তদেবজী, শ্রীমৎ ব্রহ্ম- 
প্রকাশজী, পরমহংস রামেশ্বরানন্দ স্বামী, মৌনী মহারাজ, শঙ্করানন্দ 
স্বামী, মোহাস্ত রামস্বরূপজী, স্বামী গঙ্লেশ্বরানন্দ, স্বামী বালানন্দ 

(কাশী), স্বামী সর্ববানন্দ প্রভৃতি |১ 
দয়ালদাস-বাবার গৃহস্থ শিষ্য ভক্তদের সংখ্যাও ছিল অগণিত। 

ভারতের সর্ধব তীর্থে শহরে ও জনপদে কয়েক শত সাধুর জমায়েং 

নিয়৷ তিনি পরমানন্দে ঘুরিয়৷ বেড়াইতেন | আর এই সময়ে শক্তিধর 
মহাপুরুষ জাতিবর্ণ নিধিবশেষে এবং ধনী দরিদ্রের কোন তারতম্য না 
করিয়। আর্ত ও মুমুক্ষু গৃহস্থদের করিতেন কৃপ। বিতরণ । নাভার বৃদ্ধ 

মহারাজ ধন্মপ্রাণ হীরাসিংজী দয়ালদাসজীকে দেবতা জ্ঞানে সেবা- 
পুজা করিতেন। পাঁতিয়ালার তৎকালীন মহারাজ] দীর্ঘদিন অপুত্রক 
ছিলেন। পরমহংস দয়ালদাসের অক্লান্ত সেবা করিয়া মহারাজা 
তাহার কপাভাজন হন, লাভ করেন একটি পুত্ররত্ব। পাতিয়ালার 
প্রভাবশালী মন্ত্রী সর্দার গুরুমুখ সিংজীও দয়ালদাসজীর অন্যতম 

অন্ুগৃহীত তক্ত । বাবার বৃহৎ জমায়েতের সেবায় সর্দারজী চিরদিন 
অকাতরে অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। মাঝে মাঝে চাতুম্মাস্ত কালে 

কয়েক শত সন্গাসীলহ তিনি দয়ালদাসজীকে আহ্বান করিতেন, 
তাহার মণ্ডলীর সেবা-পরিচধ্য। করিয়া হইতেন কৃতকৃতার্থ। 

দয়ালদাসজীর সত্রে ও জমায়েতে রাজা, রাজমন্ত্রী, শেঠ বণিকেরা 

যেমন অর্থ ও দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করিতেন, তেমনি হাজার হাজার 

দরিদ্র তক্তও প্রাণপণে আত্মনিয়োগ করিত তাহার ভাগারা ও দীন 

হুখৌর সেবা-কর্ে। রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, ব্রাহ্মণ শুত্র সকল তক্তই 
এই উদার মহাপুরুষের মণ্ডলীন্ুত্রে বিধৃত থাকিত নানা রঙের নান। 
ওজ্জল্যের রত্বখণ্ডের মত। 

১ স্ভ বেঙ্গলী, ক্যালকাটা-_+১৩, ৪, *৯ 
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বিজয়কৃ্ণ গোম্বামীর সার্থকনাম। শিষ্য মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা 
সে-বার প্রয়াগ কুস্তমেলায় দয়ালদাস-বাবার মাহাত্্য প্রত্যক্ষ করেন। 
এই প্রত্যক্ষ দর্শনের তথ্য তিনি সঞ্জীবনী পত্রিকায় প্রকাশ করেন। 
তিনি লিখিয়াছেন, “মহাত্মা! দয়ালদাস পগ্রাব সাধু সম্প্রদায়ের এক 

প্রধান ব্যক্তি। প্রসিদ্ধ বক্তা, কৃষ্ণানন্দ স্বামী মহাশয় দয়ালদাসেরই 
মন্ত্রশিষ্য। এই আশ্রমে আমর! ন্ানাহার করিলাম। দয়ালদাসের 

আশ্রমে যাহা দেখিলাম তাহ! অতি অদ্ভুত। আজানুলম্থিত হস্ত, সুদীর্ঘ 
কায়, গৈরিকধারী দয়ালদাস-বাবাকে আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম 
করিলাম। তিনিও আশীর্বাদ করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। 

মহাত্া! দয়ালদাস কতকালের আত্মীয়ের ন্যায়, যে কয়দিন কুস্তমেলায় 
থাকিব, আমাকে তাহার নিকট থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিছু 

কিছু উপদেশ শুনিলাম। সদ্গুর বাণীতে সে সমস্ত উপদেশ আছে, 
সে সমস্ত অতিশয় ছুর্ণভ। সেই সমস্তের যদি বাঙ্গলায় অনুবাদ হয়, 

তবে তাহ! দেশের একটি বিশেষ সম্পত্তি হইবে | 
“দয়ালদাস মহারাজের এক শিষ্যকে দেখিলাম, তিনি মাঘমাসের 

আরস্ত হইতেই কিছুই আহার করেন নাই, যেদিন তাহাকে দেখিলাম 

সেদিন ২৪শে মাঘ | তিনি অতি বিনআ্রভাবে আমাদিগকে কিছু 

ধর্মোপদেশ দিলেন। শেষ কথ! দয়ালদাসের সদাত্রত। দয়ালদাসের 

সদাব্রত কুস্তমেলার একটি বিশেষ বিষয়। প্রয়াগে ছুংখী দরিদ্রের 
অন্ত নাই, কত লোক যে অনাহারে দিন কাটায়, তাহার খবর কে 
রাখে? দয়ালদাসের আশ্রমদ্বার একমাসকাল তাহাদের জন্ত উন্মুক্ত 
ছিল। অন্যান্য আশ্রমে কর্তৃপক্ষের সাধু-সেবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি 
থাকে, তাহার পরে কাঙ্গাল-তোজন। কিন্তু দয়ালদাসের সাধু কাঙ্গাল 
সকলই সমান। একদিন একজন বলিয়াছিলেন যে, আপনার সাধু- 
ভোঙ্রন অপেক্ষাও কাঙ্গাল-ভোজনের দিকে অধিক দৃষ্টি, ইহার 
কারণ কি? 

১ ছয়ালদাদ-বাবার উপদেশ সংগ্রহ হিন্দি ভাষায় বিচার প্রকাশ নামে 

লঙ্কলিত হয়। এই পুস্তিকায় বাংল! অনুবাদ কাশী যোগাঞ্রম হইতে শ্রীকামাখ্য। 
নাগ বর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল । 
১০ব-১৩ 
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“্দয়ালদাস উত্তর করিলেন, "দকলেরই এক এক প্রাপ্য অধিকার 

আছে। রাজার প্রাপ্য সন্মান ও অভ্যর্থনা, সাধুর প্রাপ্য অভিবাদন 
ইত্যাদি, সেইরূপ অল্প কেবল ক্ষুধিত ব্যক্তিরই প্রাপ্য, তাহাতে সাধু 

অসাধু বিচার কি? যদি পরিচ্ছদের মানমর্ধ্যাদা ধর তবে গৈরিকধারী 
সন্গ্যাসীদিগকে তোজনের ফল হয়, তবে বন্ত্রাভাবে নগ্নপ্রায় এই সমস্ত 

কাঙ্গালিদিগকে ভোজন করাইলে মহাদেব ভোজনের ফল হয়|; 

মহাত্ব। দয়ালদাসের সদাত্রত কি মহান্ ভাবব্যঞ্জক ! 

“দয়ালদাসের কোথাও কোন নিদ্দিষ্ট আশ্রম নাই। তিনি বার 
মাস দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান, এবং যখন যেখানে থাকেন, 
সেইখানেই প্রতিদিন হাজার হাজার লোক তাহার অতিথি । কোন 

নির্দি আয়ের উপর তাহার নির্ভর নাই। শিলাবৃষ্টির শ্তায় চারিদিক 
হইতে টাক! ছুটিয়া আসে, একজন আসিয়া টাকা ঢালিয়! দিলেন, 

এক শিষ্য কুড়াইয়া৷ নিয়া গেলেন এবং আর একজন খরচ করিয়া 
ফেলিলেন। অর্থাপাদরজোপমা--এ কথা ইহাদের আচরণে প্রত্যক্ষ 
হয়। সংসারীর সাধ্য নাই, এভাবে অর্থব্যয় করে | ইহাদের ব্যবহার 
দেখিলে ঘোর সংসারাসক্তেরও সংসার বন্ধন পলকের তরে ছিন্ন 
হইয়। যায় । 

“মহাত্মা দয়ালদাস বক্তৃতা ও কীর্তন শুনিতে বড় ভালবাসেন, 

তাহার শিষ্য শ্রীকষ্প্রসম্ন সেন মহাশয় মেলাস্থলে মাঝে মাঝেই 

বক্তৃতা করিতেন। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী 
মহাশয়ের সঙ্গীয় লোকদের কীর্তন তাহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। 

আমাদের কাছে সেকথ। তিনি বলিয়াছিলেন । দয়ালদাস দয়ার সাগর, 

ভক্ত প্রেমিক, তিনি প্রেমহীন কম্মী বা! কর্মহীন সন্ন্যাসী নহেন |” 

এই কুস্তমেলায় লক্ষ লক্ষ তক্তজনের সমাগম যেমন হয়, তেমনি 
মঠমগুলী আখড়ার মোহান্ত ও শেঠেরাও সদাব্রতের জন্য ব্যয় করে 
লক্ষ লক্ষ টাকা। নি্ষি্চন মহাপুরুষ দয়ালদাস-বাবার মণ্ডলীর 
মাধ্যমেও কম টাকা এসময়ে ব্যয়িত হয় নাই। 

এক কৌতুহলী দর্শনার্থী সেদিন দয়ালদাসজীর ভীবুতে আঙিয়! 
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তাহার এক শিষ্বকে জিজ্ঞাসা করেন, “এই মেলার সদাব্রত ও 
দানসত্রে যে লক্ষ লক্ষ টাক খরচ হয়ে গেল, তার স্থায়ী ফল 

বা গঠনমূলক কাজ কি হ'লে? দেশের কি কল্যাণ সাধিত 
হ'লো ?” 

শিহ্যটি উত্তর দিলেন, “দেখুন, সমাজতত্ব ও অর্থতত্বের সুক্ষ 
বিশ্লেষণ করার শক্তি আমার নেই। তবে, এতে যে দেশের কল্যাণ 

হচ্ছে, তা বিশ্বাস করি। কল্যাণ শব্দটির এক মোটামুটি অর্থ আমর! 
বুঝি-_যাতে মানবাত্মার কল্যাণ হয়, হাদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, তাকেই 
বলি সত্যকার কল্যাণ। সে কল্যাণ কিছুটা সাধিত হয় অর্থের 

সদ্যবহার ছারা, গঠনমূলক কাজ দ্বারা । আবার অর্থকে ধূলি মুষ্টির 
মত জলে ফেলে দিয়েও এ কল্যাণ সাধন কর! যায়।” 

“সেট। কি রকম ?”_ প্রশ্ন করেন দর্শনার্থা। 
“এই ধরুন, সেদিনকার মেলাক্ষেত্রের একটা ক্ষুদ্র ঘটনার কথা। 

আমাদের শত শত লোকের চোখের সামনে এটি ঘটলো | এক ধনী 

শেঠ দয়ালদাস-বাবাকে প্রণাম ক'রে এক বস্তা টাক1 তার সামনে 

রেখে দিলো | মিনতি ক'রে বললো, “বাবা, এ টাকাটা আপনি সাধু 

বা দীন ছুঃখীর ভাগারায় লাগিয়ে দিন, আমায় কৃতার্থ করুন| বাব! 

উত্তর দিলেন, “তা কি ক'রে হয়, বেটা? এখানে তো আজ আর 

টাক। নেওয়া যাবে না। আগে যার! দিয়ে গিয়েছে, তাদের টাকা 

সবট! খরচ না হলে তোমার টাকা খরচ করি কি করে? তুমি বরং 

অন্য কোথাও যাঁও। লোকটি কত ক।কুতি মিনতি করলেন। 
কিন্তু বাবা পূর্ববৎ তাহার সিদ্ধান্তে রইলেন অটল । ভেবে দেখুন, 
এ ঘটনাদি ধার। প্রত্যক্ষ করলেন, টাকাকড়ি সম্পর্কে অনাসক্তি 

তাদের কত বেড়ে গেল, প্রাণে জেগে উঠলো ত্যাগ বৈরাগ্যের 
হাওয়া | একে কি সত্যকার কল্যাণ বলে না?” 

প্রশ্নকারী ভক্ত দর্শনার্থার অন্তরে কথ! কয়টি আলোড়ন তুলিয়। 
দিল। নীরবে সেস্থান হইতে তিনি চলিয়া গেলেন প্রয়াগে অনুষ্টিত 

কুম্তমেলার শেষে মণ্ডলীর তিনশত সাধু সমভিব্যাহারে দয়ালদাসজী 
কানপুরে আমিয়! ছাউনি ফেলিলেন। এবার এখানকার ভক্তদের 
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সহিত কিছুদিন অতিবাহিত করার পর তিনি গুজরাট ও পাঞ্জাব 

অঞ্চলে গমন করিবেন । 

হরিতক্তি প্রদায়িণী সভার আহ্বানে বাবার শিষ্য, ধর্ম্মবত্ত। কৃষ্ণানন্দ 
স্বামীজীও তখন সেখানে উপস্থিত আছেন। তাবুতে আসিয়া তক্তি- 

ভরে দয়ালদাস-বাবাকে তিনি প্রণাম জানাইলেন। প্রিয় শিষ্যকে 

আশিস্ জানাইয়া বাবা কহিলেন, “বেট! কুষ্ণানন্দ, ভালই হয়েছে 

তুমি ঠিক এসময়ে কানপুরে উপস্থিত হয়েছ। এর পর এ অঞ্চলে 
আমার আর আসা হবে না, এ মরদেহে থাকাও হবে না। এই 

আমাদের শেষ সাক্ষাৎ ।” 

“সে কি বাবা, এসব কি অলঙ্ষুণে কথা আপনি আমায় বলছেন ?” 

কৃষ্জানন্দের নয়ন ছুটি অশ্রুসজল হইয়া উঠে। 

দয়ালদাল-বাব। এবার মু স্বরে বলেন, “হা! বেটা, এবার শরীর 

আমি ছেড়ে দেবো | অনেক প্রাচীন হয়ে গেছে এটা 1৮ 

কৃষ্ণানন্দ আর্ত স্বরে কহেন, “বাবা, আপনাকে পেয়ে অবধি 

সংসারের সব কিছু ভুলে আছি, আর দিন কাটাচ্ছি দিব্য আনন্দে। 

আপনি দেহ ছাড়লে যে আমরা সবাই নিরাশ্রয় হয়ে পড়বো 1” 

শ্মিতহাস্তে দয়ালদাসজী বলেন, “বেটা, নিরাশ্রয় কেন হবে? 

আমার এ শরীরের সান্নিধ্য তো বড় কথা নয়। আমার আত্মা, 

আমার শাশ্বত পরম সত্তাই হচ্ছে আসল বস্ত। তার সঙ্গে তোমাদের 

অনেকের যোগ সাধিত হয়েছে । সেই নিত্য, অখণ্ড পরম বোধটিকে 

মনের ভেতর ধরে রাখো, বৈরাগ্যময় তপস্ত। চালিয়ে যাও। আশীর্বাদ 
করছি তুমি সিদ্ধকাম হবে ।” 

কয়েক মাস পরে চাতুন্মাস্ত আসিয় পড়ে । পাতিয়ালার রাজমন্ত্রী 

সর্দার গুরুমুখ সিং দয়ালদালজীর পরম ভক্ত | তাহার আস্তরিক 
ইচ্ছ। চাতুম্মাস্তের কয়েকটি মাস বাব মহারাজ তাহার কাছে অবস্থান 
করুন, সেবার স্থুযোগ দিয় তাহাকে ধন্য করুন। 

এ সাদর আমন্ত্রণ দয়ালদাসজী গ্রহণ করেন, প্রায় এক শত সঙ্গী 
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সাধু সন্ন্যাসী নিয়া উপস্থিত হন পাতিয়ালায়। সর্দার গুরুমুখ সিং-এর 
উদ্যান বাটিকায় নির্দিষ্ট হয় তাহার মণ্ডলীর বাসস্থান । 

এ সময়ে হঠাৎ এক মারাত্মক পীড়ায় দয়ালদাস-বাবা আক্রান্ত 

হন। সেবক গুরুমুখ সিংজী এবং অন্তরঙ্গ তক্ত শিত্যের! উদ্ধিগ্ন হইয়। 
উঠেন। পাতিয়ালার মহারাজের নির্দেশে চিকিৎসার সমস্ত কিছু 

ব্যবস্থ। অবিলম্বে করা হয়। শিষ্য ও সেবকের! প্রাণপণে করিতে 

থাকেন বাবার সেব। শুশ্ীষা। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা যত্বুই বিফল হয়। 

রোগীর অবস্থা! ক্রমে সঙ্কটাপন্ন হইয়। পড়ে। 

একদিন সেবকদের ডাকিয়! বাবা কহিলেন, “মাধোলাল এসেছে ? 

আহা, বেটা, বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছে | তাকে ডেকে আনো ।” 
সেবকের1 এ উহার মুখের দিকে চায়। কাহার কথ! বলিতেছেন 

দয়ালদাসজী ? তাহারা প্রশ্ন করে, “কে এই মাধোলাল, বাব! ?” 

বাব। উত্তর দেন, রোহতক জেলায় গুরুদ্বার গাও-এ তার বাড়ী। 

আমার পুরোনে। শিষ্য । আমার সঙ্গে যে তার বড় জরুরী দরকার 
মে এসেছে কি?” 

“না_ বাবা, এমন কোন লোক তো আসেনি |” 

“তা হলে আমিই যাবো। তার কাছে। হ্যা আজই যাবো, বড় 

জরুরী |” 

সেবকের। তাবিলেন বাবা রোগের প্রকোপে ভূ বকিতেছেন । 

একথ। নিয়া আর তাহার। আলোচন। করিলেন না। 

দেহ ত্যাগের কিছুক্ষণ পুর্বে দয়ালদাস-বাব। সঙ্গীয় সাধু সন্যাসী 
এবং ভক্তদের নিকট ডাকিলেন। আদেশ মত ডউগ্ভানের মধ্যস্থলে 

তাহাকে ধরাধরি করিয়া নিয়া যাওয়া হইল | 

প্রসন্নমধুর দৃষ্টি বুলাইয়। মহাপুরুষ সবাইকে জানাইলেন অস্তারের 
আশীর্বাদ। তারপর ধীর কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন “আমার শরীর 
এবার চলে যাচ্ছে । তাতে তোমর! শোক ক'রে! না। আমার ভেতর 

যে নিত্য বন্ধ, শাশ্বত বন্ত রয়েছে, তার সঙ্গে যোগ স্থাপন করে চলো, 

তবেই এগিয়ে আসবে পরম প্রান্তি।৮ 

একটু থামিয়া আবার তক্তদের কহিলেন, “আত্মার কথাই 
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চিরজীবন বলে আস্ছি, এই দেহ পড়ে যাঁবার সময়েও সেই কথাই 
বল্বো। আত্মা ব্যাপক, অনাদি ও অনস্ত। জন্ম মৃত্যু বলে কিছু তে। 

নেই, অনিত্য ও সীম বস্ততেই এই জন্ম মৃত্যুর কথ প্রতীয়মান 
হয়। সমুদ্রের জল আর তার তরঙ্গে কোন ভেদ নেই, সব রয়েছে 

অখণ্ড অদ্বৈত সত্বায় বিধৃত । সার। জগৎ হচ্ছে ব্রহ্মময়, জগৎ অস্তি 

ভাতি প্রিয়রূপে এন ব্রহ্ম বা আত্ম! স্ববত্র পূর্ণ । 
“আসলে দ্বৈতভাবের ফলেই মরণকে আমরা পৃথক ক'রে দেখি, 

ভয় পাই। কিস্তু তোমাতে দ্বৈত নেই। তুমি__-অখণ্ড ব্রন্মন্বরূপ। 
শ্রুতি ও গুরুবাক্য স্মরণে রেখে অদৈত ব্রন্মের চৈতন্তময় প্রকাশ 
অনুভব ক'রো, অজ্ঞানজনিত জগৎ প্রপঞ্চ ্বতঃই বিলীন হয়ে যাবে। 

এই দেহের জন্য কেউ শোক করো না । আর এই দেহতম্মের 
ওপর কোন স্মতিসৌধও কেউ যেন তৈরী ক'রো না।৮ 

কথা কয়টি বলার অব্যবহিত পরেই মহাপুরুষ শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করিলেন, লীলাবৈচিত্র্যময় সিদ্ধজীবনের উপর নামিয়া আসিল 

চিরবিরতির যবনিকা। ১৩০১ সনের ১৭ই ভাদ্র, শুক! দ্বিতীয়! তিথি 
এই দিনটি তাহার সহত্র সহস্র ভক্তের স্মৃতিতে চিরচিহুত হইয়া 

রহল | 

পাতিয়ালার প্রধান প্রধান সর্দার, অগণিত সাধু সন্গ্যাসী ও 

জনসাধারণ বাব। মহারাজের শবদেহের অন্ুগমন করেন । বাগ্য তাণ্ড 

সহ, হস্তী অশ্ব উষ্টর ও ধবজ পতাকাদি সহ, চলিতে থাকে সমারোহপু 
এক বিরাট মিছিল। সমবেত জনমগ্লীর শ্রদ্ধার্থ্য সমর্পণের পর 

দয়ালদাস মহারাজের মরদেহ সমাহিত হয় নদীগর্ভে | 

ঠিক এই সময়েই পরমহংস দয়ালদাস-বাবার এক অলৌকিক 
লীল! অনুষ্ঠিত হয় রোহতক জেলার ক্ষুদ্র অখ্যাত গ্রাম গুরুদ্বার-এ। 
মাধোলাল বেদী দয়ালদাসজীর এক পুরাতন শিষ্য, এই গ্রামেই তাহার 
বাম। দয়ালদাসজীর কাছে বহুদিন আগে দীক্ষা নিয়া এ যাবৎ 

নিভৃতে তিনি আপন সাধন! চালাইয়া যাইতেছেন। এবার সাধনার 

এমন এক স্তরে তিনি উপনীত হইয়াছেন যে গুরু মহারাজের সাক্ষাৎ 
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দর্শন ও সাধন-উপদেশ ছাড়া আর অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব 

নয়। এজন্য কয়েকদিন যাবৎ কাতরভাবে গুরুজীকে তিনি স্মরণ 

করিতেছেন। লোকমুখে শুনিয়াছেন, চাতুন্মান্তের জন্য দয়ালদাস-বাব! 
পাতিয়ালায় অবস্তান করিতেছেন। আন্তরিক ইচ্ছা? ছিল, ছুই এক 
দিনের জন্য পাতিয়ালায় যাইবেন, গুরুমহারাজের দর্শনের পর মাগিয়া 

নিবেন তাহার প্রাধিত সাধন বস্ত | কিন্ত সংসারের নান জটিল জালে 

জড়াইয়া থাকায় গ্রাম ত্যাগ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। 

হঠাৎ মাধোলাল দেখিলেন, গুরুজী দয়ালদাস-বাঁবা গ্রামের বড় 
রাস্তাটি ধরিয়৷ তাহারই বাড়ীর দিক দ্রেত পদে আসিতেছেন | একি 

কাণ্ড! হঠাৎ গুরুমহারাঁজ এখানে ? তাছাড়া, একলাই আসিয়াঁছেন, 

সাঙ্গোপাঙ্গ নাই। এ বড় বিস্ময়ের কথা । 

গুরুজী সম্মুখে আসিয়া! দাড়াইতেই মাধোলাল দণ্ডবৎ প্রণাম 
নিবেদন করেন । প্রশ্ন করেন, “একি মহারাজ, আপনি একলা এত- 

দূরের পথ হেঁটে আস্ছেন। আপনার মণ্ডলী কোথায়? ছ' একশ" 
সাধু সন্ন্যাসী সঙ্গে না নিয়ে তো৷ আপনি পথ চলেন ন। ?” 

গুরুজী হাপিয়৷ বলেন, “বেটা মাধোলাল, তোমার ব্যাপারটা যে 

জরুরী। এ কদিন কাতর হয়ে আমায় কত ডেকেছো। তাই আমি 

একলাটিই তোমার কাছে এলাম । মণ্ডলী ? হাঁ, তা পরে আসছে ।” 

অতঃপর কৃপালু দয়ালদাসজী শিষ্য মাধোলালের তজনকুটিরে 

গিয়া বসিলেন, নিভৃতে তাহাকে দান করিলেন সেই নিগৃঢ় সাধনক্রিয়া 
যাহার জন্ত প্রিয় শিষ্য এত ব্যাকুল হইয় পড়িয়াছে। 

এবার প্রসন্নমধুর হামি হাসিয়া দয়ালদাসজী কহিলেন, “বেটা 
আমার জরুরী কাজ শেষ হয়েছে, তোমার সন্তোষ বিধানও করতে 

পেরেছি । এবার আমি পাতিয়ালায় ফিরে যাই। সবাই যে শোকার্ত 

হয়ে আমার প্রতীক্ষা করছে । হাঁ, বেটা, তুমি এখানকার কাজের 
ঝামেল। মিটিয়ে ছুই দিন পরে পাতিয়ালায় চলে এসো |” 

গুরুর আদেশ মাঁধোলাল শিরোধাধ্য করিয়৷ নেন। কাজকর্ম 

গুছাইয়া রাখিয়া ছুই দিন পরে গুরুমহারাজের দর্শনের জন্ত তিনি 

পাতিয়ালায় আসিয়া উপস্থিত। কিন্ত একি অদ্ভুত অবিশ্বাস্ত কাণ্ড। 
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শিশ্ত সেবকের! সবাই সর্দার গুরুমুখ সিং-এর উদ্যানে শোকার্ত হইয়! 
বসিয়া আছেন, বাবা ছুই দিন পূর্বে ছেদ টানিয়া দিয়াছেন তাহার 
মরলীলায়। ঠিক যে সময়ে গুরুদ্ার গাঁও-এ মাধোলালের গৃহে তিনি 
আবিভূর্ত হন, সেই সময়েই বাগ্ভতাণ্ড ও মিছিল নিয়া পাতিয়ালায় 
লক্ষাধিক লোক অন্ুগমন করিতেছিল তাহার শবদেহের | 

“এ কি দৈবী মায়! ! এ কি অলৌকিক রহস্য ! বাবা, মহারাজের 
এ কি অত্যাশ্চর্ধ্য কৃপা লীলা !”__কথা কয়টি বার বার মাধোলাল 

বলিতেছে, আর কপোল বহিয়া ঝরিতেছে শোকের অশ্রুধারা । 



দ্বীী জবালন্দ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুদিন হয় মরদেহ ত্যাগ করিয়াছেন। গুরুর 

বিরহে ও শোকে তক্ত শিষ্যের। রহিয়াছেন মুহামান। এমনি সময়ে 

ঠাকুরের প্রিয় তক্ত বলরাম বস্থু একদিন তাহার গৃহে বরানগর মঠের 
তরুণ গুরুতভাইদের আমন্ত্রণ জানাইলেন। তাহার ইচ্ছা, সবাই 

মিলিয়া ঠাকুরের পুণ্যপ্রসঙ্গ আলোচনা! করিবেন। 
বলরামের গৃহ শ্রীরামকৃষ্ণের বহুতর স্মৃতিবিজড়িত । ভক্তদের 

নিয়! কত আনন্দই না তিনি এখানে করিয়াছেন! তাহার কীর্তন- 
নর্তন, তাবাবেশ ও সমাধি দর্শন করিয়। সবাই হইয়াছেন কৃতকৃতার্থ। 
তাই বরানগর হইতে নরেন্দ্র, তারক প্রভৃতি ভক্তের সোৎসাহে 

এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। 

তজ্জন কীর্তন ও প্রসাদান্ন গ্রহণের শেষে ঠাকুরের স্মৃতিচারণ 
চলিতেছে । এমন সময়ে কথাপ্রসঙ্গে নরেন কহিলেন, “আমাদের 

ঠাকুরই ছিলেন একমাত্র কামজিৎ পুরুষ । বিবাহিত জীবনে এমন 
কামজিৎ জগতে আর কেউ হয়েছেন বলে শোন] যায় নি।” 

একথার কিন্তু মৃহু একটু প্রতিবাদ উঠিল। তরুণ সাধক তারক 

সবিনয়ে কহিলেন, “তা কেন? ঠাকুর কপাবলে আরও কামছ্ধিং 
মানুষ স্থপ্টি করেছেন। এই ধরুন, আমার ভেতরেই তিনি এমন 
শক্তি সঞ্চারিত করেছিলেন যার বলে বিবাহিত জীবন-যাপন করেও 

আমি কাম জয় করতে পেরেছি ।” 

“তাহলে তে! আপনি মহাপুরুষ !” বিশ্ময় ও সম্ভ্রম জড়িত কণ্ঠে 
বলিয়া! উঠেন নরেজ্্রনাথ- উত্তরকালের স্বামী বিবেকানন্দ । 

নরেন্দ্রনাথের প্রদত্ত এই “মহাপুরুষ' আখ্যাই তারককে রামকৃঝঃ 
মণ্ডলীতে চিরচিহ্থিত করিয়া! দেয়, মহাপুরুষ মহারাজ নামে তিনি 
মণ্ডলীতে পরিচিত হইয়া উঠেন। অন্নযাস গ্রহণের পর তাহার নব 
নামকরণ হয় শিবানন্দ ত্বামী। 



২৫৯ ভারতের সাধক 

সহত্র সহত্স ভক্ত নরনারীর দিকৃদিশারী ছিলেন স্বামী শিবানন্দ । 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নুতনতর ধর্মম-আন্দোলনে এবং মঠ মিশনের 
গঠন ও পরিচালনায় তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন এক অবিস্মরণীয় 

ভূমিকা | 
স্বামী ব্রহ্মানন্দের অনুধ্যান প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মনীষী ও সাধক 

মহেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ ভ্রাতা, বলিয়াছেন, 

“প্রত্যেক মহাধন্ম বা মহাঁসজ্বের গঠন প্রচারে ভাব-উদ্বোধক, ভাব- 

বিকীরক এবং ভাব-সংবেশক-_তিনেরই অঙ্গাঙ্গী প্রয়োজন আছে । 

তিনটির মধ্যে একটিকেও পরিত্যাগ করিলে মহাধর্শের বা মহাসজ্বের 
কোন কাধ্য চলিতেই পারে না ; একের অবর্তমানে অপরের সার্থকতাও 

থাকে না- ধর্মজগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহাই দেখিতে 

পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে যে শক্তি উদ্ভুত হইয়াছিল, সেই 
শক্তি ত্বামী বিবেকানন্দের ভিতর দিয়া জগতে বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং 

স্বামী ব্রহ্মা নন্দ ও স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষগণের ভিতর দিয়! 
তাহ! জনসাধারণের মধ্যে সংবেশিত হইয়াছিল |” 

ভারতীয় ধন্ম-সংস্কৃতির উজ্জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ 

যে নব তরঙ্গ উৎসারিত করিয়। যান, মহাপুরুষ শিবানন্দ সেই তরজে 
সঞ্চারিত করেন তাহার সাধন শত্কি__কীন্তিত হন তাহাদেরই এক 
উত্তরসাধকরূপে। 

গুরুভাই তারক যে একজন ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ, এ ধারণাটি পর্ব 
হইতেই নরেন্দ্রনাথের ছিল । এ সম্পকিত এক অলৌকিক ঘটনা রও 

তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী । 
শ্রীরামকৃষ্ণ তখন কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে, মারাত্মক ক্যান্সার 

রোগে তিনি শয্যাশায়ী। গুরুর সেবা পরিচধ্যায় তরুণ ভক্ত 

শিষ্ের। সবাই প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছেন, আর অলক্ষ্যে গুরু- 

কৃপায় ভাহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছে এক অচ্ছেগ্য আত্মিক বন্ধন । 

শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যময় সা্গিধ্য ও স্পর্শে হৃদয়ে তাহাদের জবলিতেছে 
মুযুক্ষার আগুন। এই আগুন এক সময়ে আরে! তীব্র হইয়া! উঠে। 



ত্বাশ্ী শিবানম্দ ২৫১ 

নরেজ্মনাথ সন্কল করেন বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধের তপস্যাপূত ভূমিতে গিয়া 
কয়েকট। দিন ধ্যানাবিষ্ট থাকিবেন, প্রতীক্ষা করিবেন মুক্তির আলোক 

সন্কেতের। 

এই প্রস্তাব শুনিয়া তারক ও কালিপ্রসাদও উৎসাহিত হইয়! 
উঠেন। তিন গুরুত্রাতা এবার বুদ্ধগয়ায় গিয়। উপস্থিত হন, শুরু 
করেন তাহাদের তপস্থ্যা | 

এ সময়কার অলৌকিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মহেন্দ্র দত্ত মহাশয় 
লিখিয়াছেন, “বুদ্ধগয়ার মন্দিরের পিছন দিকের শিলাখণ্ডের উপর 
বসিয়! ধ্যান করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ দেখতে পান, একটি শক্তি 
তারকনাথের দেহে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্রনাথ তদ্দর্শনে তারক- 

নাথের পায়ে প্রণাম করিলেন। তারকনাথ তাহাতে চঞ্চল হইয়। 

উঠিলেন এবং নরেন্দ্রনাথকে মিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্ত 
নরেকন্দ্রনাথ দৃঢ়ভাবেই শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।” 

নরেন্দ্র, তারক প্রভূতিকে উদ্দেশ করিয়া রোগশয্যায় শায়িত 

শ্রীরামকষ্জ এ সময়ে বলেন, “ওরে কোথাও কিছু নেই, এবার সব 

এখানে । আর যেখানেই যাওনা কেন, কিছুই পাবে না। এখানকার 

সব ছুয়ার খোলা ।” 

ঠাকুরের শ্রীমুখনিংস্ত এই মহা-ইঙ্গিতটি তারক তাহার দীর্ঘ 
তপন্তাময় জীবনে ক্ষণেকের তরেও বিস্মৃত হন নাই। এই দিব্যোজ্জল 

ইঙ্গিতটিতে সযতনে তিনি রাখিয়াছিলেন তাহার হৃদয়সম্পুটে, ইহ! 

হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার সাধনপথের পরম পাথেয় । 

জীবন তাহার হইয়া উঠিয়াছিল রামকৃষ্ণময়, লাভ করিয়াছিলেন তিনি 

বহুবাঞ্ছিত অধ্যাআসম্পদ | 

তারকের পিতা রামকানাই ঘোষাল ছিলেন এক বিশিষ্ট তান্ত্রিক 
আচার্যের শিষ্য । নিজেও তিনি বনুতর তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম্দের অনুষ্ঠান 
করিতেন। র 

বারাসতের এক বিশিষ্ট মোক্তার ছিলেন রামকানাই। আইন 
ব্যবসায়ে প্রসার প্রতিপত্তি যেমন ছিল, তেমনি সঘ্যয়ও ছিল প্রচুর । 



হ্৫হ ভারতের সাধক 

ধনজনে পরিপূর্ণ সংসার। কিন্ত রামকানাই ও তাহার পত্বী বামা- 
সুন্দরীর অন্তরে সুখ নাই | এ যাবৎ তাহাদের কোন পুত্রসস্তান হয় 
নাই। এজন্য পূজা ত্রত অনেক কিছুই কর। হইয়াছে, কোন কল 
হয় নাই। 

অবশেষে উভয়ে বাব! তারকেস্্ররের পুজা! দিয়া তাহার শরণাপন্ন 
হন। বামানুন্দরী অতিশয় সাধবী, শ্রদ্ধাচারিণী ও ভক্তিমতী। বাব 

তারকেশ্বর এ সময়ে তাহাকে স্বপ্লে দর্শন দেন | প্রত্যাদেশ হয়-_ 
“ওগো, মনে খেদ করে৷ না। এ বৎসরের মধ্যেই এক পুত্ররত্ব তুমি 
লাভ করবে ।” 

প্রত্যাদেশের ফল ফলিল। ১৮৫৬ খুষ্টাব্ের অগ্রহায়ণ মাসে, 
কৃষণ একাদশীর তিথিতে ভূমিষ্ঠ হইল এক নয়নাভিরাম পুত্র । 

নুন্দর স্ুঠামতনু শিশুকে পাইয়া ঘোষাল দম্পতির আনন্দের 

অবধি নাই । ধন জনে পূর্ণ প্রাচুর্য্যের সংসার এবার আরে। আনন্দময় 
হইয়া উঠে । | 

কিন্তু মাতা বামাসুন্দরী দীর্ঘদিন এই আনন্দের অংশ গ্রহণ 

করিতে পারেন নাই। পুত্রের নবম বৎসর বয়সে তিনি ন্বর্গারোহণ 
করিলেন। বালক তারকের জীবনে জননীর এই বিয়োগ ব্যথা এক 
শম্ততার স্থষ্টি করে। দিন দিন সে উদাসীন হইয়া! পড়ে। প্রায়ই 
দেখা যাইত, সহপাঠী ও সঙ্গীদের সহিত থাকিয়াও সে যেন তাহার 
জীবনের চতুর্দিকে এক গণ্ডী রচনা করিয়া চলিয়াছে। আপন উদাস 
মনোবৃত্তি নিয়! মে যেন সবার মধ্যে থাঁকিয়াও নিঃসঙ্গ । মাতার 

মৃত্যুর পর এক ভগিনীর মৃত্যু ঘটে । তারপর আসে আর এক 

শোচনীয় ছর্দৈব। অপর এক তগিনী বিধবা হন | এ সময়ে পিতার 

আধিক অবস্থাও দিন দিন খারাপ হইতে থাকে । 

তারুকনাথ যখন এগ্টান্স ক্লাসে পড়েন তখন তাহার হৃদয় নানা- 

তাবে বিপধ্যস্ত। অবশেষে তিনি পিতৃগৃহের পরিবেশ ত্যাগ করিতে 

মনস্থ করেন। পশ্চিমাঞ্চলে কিছুদিন ভ্রাম্যমাণ থাকিবার পর পর 

গ্রহণ করেন রেলওরের চাকুরী । পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজে 
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উপাঞ্জন করিবেন, আর তীর্ঘদর্শন ও ভগবৎ-চিন্তায় কাল কাটাইবেন, 
ইহাই তখন তাহার অন্তরের একান্ত ইচ্ছা । 

এই সময়কার কথা প্রসঙ্গে তিনি নিজে বলিতেন, “সেই সময় 
সমাধি দিনিষট। যে কি ত1 নিয়ে মনে খুব আন্দোলন হত। সমগ্র 

জগৎ সংসার ভুলে কি ক'রে সমাধির আনন্দে মগ্ন হয়ে থাকা যায়-__ 
এই আকাত্ষার আগুন প্রাণে সর্বক্ষণ জ্বলত। শিবের ধ্যানমুত্তি, 
বুদ্ধের ধ্যানমৃত্তি -এসব খুব ভাল লাগত । মোট কথ। সমাধিলাত 
করবার জন্য প্রাণ খুব ছটফট করত এবং যাতে সমাধি লাত করতে 
পারি তার জন্য খুবই চেষ্টা করতাম। মাসের পর মাস গিয়েছে, 
রাত্রে ভাল ঘুম হত না, সর্বক্ষণ এ এক চিন্তা-কি করলে সমাধি 

লাত হয়।” 

তারকনাথের পিতা তাহার বিবাহের জন্য বার বার চেষ্টা করিতে- 

ছিলেন। কিন্ত পুত্র একেবারে সংসার বিমুখ অবশেষে তারককে 
পড়িতে হইল এক কঠিন পরীক্ষায় । পিতার নিকট হইতে সংবাদ 

আসিল, তাহার কনিষ্ঠ। তগিনীর বিবাহ প্রায় স্থির হইয়াছে | কিন্ত 

পাত্র পক্ষের সর্ত অন্থৃযায়ী তারককে বিবাহ করিতে হইবে বরের 

ভগিনীকে । মাতৃহীনা কনিষ্ঠা ভগিনীর কল্যাণে তারকনাথ কি 
এ প্রস্তাবে রাঁজী হইবেন না ?” 

তারকের ইচ্ছ। ছিল বিবাহ করিয়া! সংসারে আবদ্ধ হইবেন ন1। 
তীর্ঘে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইবেন আর রত হইবেন সাধন ভজনে | 

অসহায় ভগিনীর দিকে তাকাইয়া৷ এই ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিতে 

হইল | বাধ্য হইয়া বিবাহে ভিনি মত দিলেন! 
বারাসতের নিকটে মহেশ্বরপুর গ্রাম। এই গ্রামের পঞ্চানন 

চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা, নিত্যকালী দেবী, তারকের বধুরূপে ঘোষাল 
গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তারকনাথ একটি নৃতন 
কর্শগ্রহণ করিয়। আসিলেন কলিকাতায়। 

তখনকার দিনে আদর্শবাদী তরুণদের মধ্যে ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র 
সেনের খুব প্রতিপান্তি। তারকনাথ কেশবচন্দ্রের উপাসনায় মাঝে 
মাঝে যোগদান করিতেন, কিন্তু তাছার প্রাণের অদম্য পিপাসা 
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সেখানে মিটিতেছে কই? সমাধিলাভের আকাজ্ষায় তখন তাহার 
জীবন উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। এক একদিন গভীর রাতে উঠিয়া 
কাদিতেন, আর প্রার্থনা করিতেন, “হে প্রভু, তোমার ভাবে আমায় 
একেবারে ডুবিয়ে দাও, আমায় ঠিক পথের সন্ধান জানিয়ে দাও। কি 
করলে এই জগৎ-সংসার ভুলে মন সমাধিস্থ হয়ে যাবে, কূপ! ক'রে 
তাই শিখিয়ে আমায় দাও ।” 

১৮৮ সালের মধ্যভাগ । একদিন কয়েকটি তক্ত নিয়! ঠাকুর 

শ্রীরামকৃষ্ণ রামচন্দ্র দত্তের গৃহে উপনীত হইয়াছেন। ঘরে বাহিরে 
দর্শনার্থী জনতার ভীড় । এইদিন তারকনাথও সকলের সাথে ঠাকুরকে 
দর্শন করিলেন। 

আনন্দ-উদ্দীপনার মধ্যে পরমহংসদেব হঠাৎ সমাধিস্থ হইলেন। 

সমাধি হইতে ব্যুথিত হইয়া কি যেন তিনি বলিতে চান। কথখনে। 
অস্ফুট কখনে। বা আধ-আধ কথা । খানিক বাদে মন নিম্নভূমিতে 
অবতরণ করিল । তখনও সেই পরম অনুভূতির রেশ টানিয়া সমাধির 
প্রসঙ্গে ঠাকুর নান! তত্বকথ। কহিতেছেন। 

একি দেবছুর্ণভ ভাবাবেশ ! একি আনন্দঘন রূপ ! তারকনাথের 
হৃদয়ে এ দিনের স্মৃতি চিরতরে অস্কিত হইয়। রহিল । 

এই সঙ্গে মর্মে মন্দ্দে উপলব্ধি করিলেন, এই সমাধিবান্ মহাপুরুষই 
তাহার সংত্রাতা, ইহার কপালাভই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্ত। 

সেদিনকার এই দর্শন তারকের জীবনে আনিয়া দেয় ঈশ্বরপ্রাপ্তির 
তীব্র ব্যাকুলত1। আবার কবে এই দিব্য পুরুষের সন্িধানে যাইবেন, 
তাহাই হয় তাহার ধ্যান-জ্ঞান। 

ইহার পর এক বন্ধুর সহিত তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়। উপস্থিত হন। 
তারকের মনে কি তাব জাগিল কে জানে? বালকের মত ঠাকুরের 
কোলে মাথা ঠেকাইয়। বার বার তিনি প্রণাম করিতে থাকেন। 
ঠাকুর যেন এক করুণাঘন পরমাশ্রয়। মাতৃ হৃদয়ের স্নেহ ও মাধুর্য 
যেন ঝরিয়া পড়িতেছে তাহার দিব্য মৃত্তি হইতে । 

তখন সন্ধ্যা সমাগত । তবতারিঙীর মন্দিরে কাসর শঙ্খ ঘণ্টা 
অবিরত বাজিয়া চলিয়াছে। আর ঠাকুর বলিয়া আছেন তাবাবিষ্ট 
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অবস্থায়। আরতি থামিলে তারককে প্রশাস্ত ন্বরে প্রশ্ন করিলেন, 

“তুমি সাকার মান- না নিরাকার ?” 

“আমার ভাল লাগে নিরাকার 1” নিজের প্রবণতা ও ত্রাঙ্গ 

সমাজের চিস্তাধারাকে মিলাইয়াই একথাটি তিনি বলিলেন । 

ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত উত্তর শোন। গেল, “শক্তি মান্তে হয়” 
ইহার পর পরমহংসদেব তাবোম্মত্ত অবস্থায় টলিতে টলিতে 

মন্দিরে গিয়া দেবীকে প্রণাম করিলেন । 

ব্রাহ্ম সমাজে ও কেশবচন্দ্রের সভায় ঘোরাফেরা করিয়া তারক 

নিরাকার ঈশ্বরের দিকেই বেশী ঝু'কিয়াছেন। তাই দিধাগ্রস্ত হইয়া 
ভাবিলেন, কালী মৃত্তিকে প্রণাম করিবেন কিন!। 

কিন্ত ঠাকুরের কৃপায় এই দ্বিধা মুহুর্তে কাটিয়া গেল। বুঝিলেন 
যিনি বিভু, ভূমা- প্রস্তর মৃত্তিতে তাহাকে সীমাবদ্ধ বলিয়! ভাবা 
কেন? সাকার নিরাকার, খণ্ড ও অখণ্ড, ছই-ই যে তিনি। 

মধুর কণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া! দিলেন, “আবার এসো” 
দিব্যভাবে সদা আবিষ্ট এই মহাপুরুষের প্রেম-মধুর মূত্তির আকর্ষণ 

যে অমোঘ ! পরদিনই সন্ধ্যায় তারক আবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া 
উপস্থিত। ঠাঁকুর তাহাকে পরমাত্মীয়ের মত গ্রহণ করিলেন । সযত্বে 
তাহাকে দেবীর প্রসাদ খাওয়াইয়! বারান্দায় শয়নের স্থান করিয়! 

দিলেন | 

কোন ভক্তই দক্ষিণেশ্বরে সেদিন উপস্থিত নাই। ঠাকুরের নিবিড় 
সান্সিধ্য ও দিব্য স্পর্শ লাভের পর তারকনাথের হৃদয়ে আনন্দের 

তরঙ্গ বহিতেছে। শয়ন করিয়াও নিদ্রা আসিতেছে না| মধ্যরাত্রিতে 

দেখিলেন, ভাবোম্ত্ত ঠাকুর উলঙ্গ হইয়া পায়চারী করিতেছেন, আর 
উচ্চারণ করিতেছেন কি সব ছুবেধাধ্য বাণী। 

ইহার পর বারান্দায় আসিয়া তারককে ডাকিতে লাগিলেন, 

“ওগো ঘুমিয়েছ নাকি? আমায় একটু রামনাম শোনাও তো!” 
শশব্যস্তে উঠিয়া তারক ঠাকুরকে বহুক্ষণ রামনাম শুনাইয়া শাস্ত 

করিলেন। এক অনির্ধ্চনীয় আনন্দ-আবেগের মধ্য দিয় ভারকের 

সেই রাতটি অতিবাহিত হইল। 
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বিদায় গ্রহণের সময় ঠাকুর কহিলেন, “আবার এসো-_একল!।” 
একাই তারকনাথ আবার একদিন ছুটিয়া আসিলেন। এই 

দিনকার অভিজ্ঞত। তিনি নিজেই বিবৃত করিয়াছেন-_-“তিনি হঠাৎ 
তাহার পা আমার বুকে দিলেন। সে দিব্য স্পর্শে আমায় বাহক 
জ্ঞা লোপ হয়ে গেল। সে অবস্থায় যে কতক্ষণ ছিলাম তা 

জানিনে, কিন্ত পরে যখন চৈতন্য হল, দেখলাম ঠাকুর আমার মাথায় 
হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বলছেন, “মা, নেমে এস, নেমে এস 1” এরকম 
অবস্থায় অপরের বেলায়ও তাকে এরকম করতে দেখেছি ।” 

তারক দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। কিন্তু এতদিন ঠাকুর 
তাহার কোন পরিচয়ই জিজ্ঞাসা করেন নাই। যেন কতদ্দিনের 

পরমাত্সীয়কে আবার কাছে পাইয়াছেন, এই রকম ভাব । এইবার 
হঠাৎ তারকের পিতৃপরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন । 

উত্তর শুনিয়। তিনি মহাখুনী। বলিলেন, “বটে। তুই কানাই 
ঘোষালের ছেলে? তাইতো বলি, মা কেন তোর বাড়ীর খবর 

নেবার ইচ্ছে জাগিয়ে দিয়েছিলেন । তোর বাবাকে যে খুব জানি । 
তিনি রাণী রাসমণির বাড়ীর মোক্তার । ভারি সাধক লোক । এখানে 

এসে গঙ্গান্সান ক'রে লাল চেলীর কাপড় পরে মায়ের মন্দিরে 

আসতেন । তখন মনে হত যেন সাক্ষাৎ ভৈরব ! যেমন লম্ব। চওড়া 
চেহারা, তেমনি গৌরবর্ণ- বুকটা যেন সর্বদা লাল হয়েই থাকত। 
মায়ের মন্দিরে বসে খুব ধ্যান করতেন। তার সঙ্গে একজন গায়ক 

থাকত; সে পেছনে বসে নানা দেহতত্ব ও শ্যামা বিষয়ক গান গাইত, 

আর তোর বাবা ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতেন-_-অবিরল অশ্রু ঝরত। 

যখন ধ্যান ক'রে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতেন, তখন সারা মুখ 

লাল হয়ে যেত তার সামনে আমতে লোকের ভয় হত। 

“আমার তো তখন খুব গাত্রদাহ__অসহা জ্বাল! দর্ববাঙ্গে | তাকে 

দেখে একদিন বল্লাম, হ্যাগো, তুমি তে! মাকে ডাক, আমিও মাকে 

ডাকি-__একটু ধ্যানও হয়। কিন্ত আমার যে এত গা জ্বাল! করে, 
এর মানে কি বলতে পার? ভাখো, আমার এমনি গাত্রদাহ যে 
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লোমগুলি সব পুড়ে গেছে। কখনও কখনও বড় অসহ্ হয় । তখন 

তোর বাবা আমায় ই&ঁকবচ ধারণ করতে বললেন। আশ্চর্য! এই 
কবচ ধারণ কর! অবধি গাত্রদাহ একেবারে কমে গেল। তাকে 

একবার আসতে বলিস্ তো?” ১ 

তারকের পিতা লোকের কাছে শুনিলেন, পুত্র দক্ষিণেশ্বরে 

পরমহংস মশায়ের কাছে যাতায়াত করিতেছেন, এ সংবাদে তিনি 

বেশ আনন্দিতই হইলেন । 

তারক ক্রমে ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ হইয়! উঠিয়াছেন, এখন মাঝে মাঝে 
মনের গোপন কথা, দ্বন্দ সংঘাতের কথা খুলিয়া বলেন। সেদিন 
কহিলেন, “দেখুন, বিয়ে ক'রে ফেলেছি বাধ্য হয়ে। ঘরে স্ত্রী রয়েছে। 
মনে ভয় হয়, আমার সংযমের বাঁধ যদি ভেডে যায়, ঈশ্বর দর্শনের 

যে আকাত্ষ। জেগেছে, যা নিয়ে এখানে পড়ে রয়েছি, ভা ব্যর্থ না 

হয়ে যায়।” 
আশ্রিত শিষ্যকে ঠাকুর আশ্বাস দিলেন, “ভয় কিরে? আমি 

আছি। স্ত্রী যতদিন বেঁচে থাকৃবে তাকে দেখাশুনা করতে হবে বৈকি। 

একটু ধৈর্য্য ধর্| ম| সব ঠিক ক'রে দেবেন।” 
এ সম্পর্কে উত্তরকালে স্বামী শিবানন্দ কথা প্রসঙ্গে মঠের 

তক্তদের বলিয়াছেন, “ঠাকুরের কাছে যখন যাতায়।ত করতুম তখন 
আবার মাঝে মাঝে বাড়ীও দেখতে হত। বিবাহ হয়ে গিয়েছিল 
কিন আগে। আমার কিন্তু আদৌ ভাল লাগত না; কোনরকমে 
নাক কান বুজে ভগবানের নাম ক'রে রাতটা কাটিয়ে দিতুম। স্ত্রী 
অনেক কাম্নাকাটি কর্ত। তাই ঠাকুরকে সকল বৃত্তান্ত জানিয়ে, 
আমার সব বন্ধন কেটে দেবার জন্য প্রার্থনা! জানালুম। ঠাকুর সব 
শুনে, আমায় একট! ক্রিয়া আচরণ করতে শিখিয়ে দিলেন এবং 
বল্লেন__-ভিয় কি? আমি তো রয়েছি। আমায় খুব স্মরণ করবি, 
আর এই ক্রিয়। করবি, তোর কিছুই হবে না। যা,জ্ত্রীর সঙ্গে এক 

মহাপুরুষ শিবানন্দ £ স্বামী অপূর্ববানন্য 
১৩০৪০১৭ 
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ঘরে থাকলেও তোর কোন ক্ষতি হবে না। দেখবি, বরং তোর 

বৈরাগ্য এতে আরও তীব্র হবে।” ১ 

শ্রীরামকৃষ্ণের এই আশীর্বাদ ফলপ্রস্থ হয় সাধক তারকনাথের 
জীবনে । স্ত্রী তাহার পরমা ভক্তিমতী। সাত্বিক ও শুত সংস্কার, 

নিয়াতিনি জন্মিয়াছেন | ন্বামী তারকনাথের কাছে তাহার সাধনা ও 

সঙ্কল্পের কথ শুনিয়া, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য শুনিয়া, তাহার 
মন আরো পরিবন্তিত হয়। স্বামীর সাধন জীবনের সহিত আস্তরিক 

সহযোগিতা তিনি করিতে থাকেন। 

তারকনাথের সাধবী পত্বী বেশীদিন বাঁচিয়া৷ থাকেন নাই। অল্প- 
কালের ব্যবধানে, রোগে ভূগিয়া, ইহধাম তিনি ত্যাগ করেন। 
তারকের সংসার বন্ধন এবার ছিন্ন হইয়া যায়| ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
সান্নিধ্যে থাকিয়া, একনিষ্ভাবে নিজের সঙ্কল্প সাধনে তিনি ব্রতী 
হইয়া পড়েন । 

ধনী সন্তান্ত গৃহের যুবক তারক | ঠাকুর প্রথমেই তাহার অভি- 
মানের কাটা উৎপাটন করিতে শুরু করেন। সাধনায় ব্রতী হইতে 

হইলে অনেক কিছু ভাঙচুর আগে করিয়া নিতে হয়। শ্রীরামকুষ্ণ তাই 
আগেই এদিকে মনোযোগ দিলেন, মাঝে মাঝে তারককে পাঠাইতে 

লাগিলেন ভিক্ষা সংগ্রহে । দক্ষিণেশ্বর গ্রাম হইতে ভিক্ষা নিয়া তারক 
যখন ফিরিতেন, ঠাকুরের আনন্দের অবধি থাকিত না। দিন ও 

রাত্রির সর্ব্ব কর্মে, শয়নে ভোজনে ঠাকুরের সতর্ক প্রহর! তরুণ 
সাধককে রক্ষা কবচের মত ঘিরিয়া থাকিত। 

গুরু শিষ্ের এ সময়কার মধুর সম্বন্ধটির স্বরূপ স্বামী শিবানন্দের 
মুখে উত্তরকালে শোন! যাইত-_“আমাদের সঙ্গে ঠাকুরের যে ভাব 
ছিল তাতে এশ্বধ্যের ভাব একটুও ছিল না। আমর! আমাদের কথা 
বলছি__ ঠাকুরকে সেভাবে দেখিনি। তিনিও ওরূপ ভালবাসতেন । 

কেউ অবতার, কেউ তগবান, এসব বললে তিনি বিরক্ত হতেন । ওতে 
আপন বুদ্ধি যেন একটু কমেযায়।...কি ভাগ্যবান আমরা_ পান 

১ শিবানন্দ বাণী £ উদ্বোধন 
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সেজে তামাক সেজে খাইয়েছি, তার সেবা করেছি-_-আদর ভালবাস! 

কত পেয়েছি ।” 
এমনি সহজ এবং স্বচ্ছন্দ ঘনিষ্ঠতার মধ্য দিয়। সুদক্ষ কাণ্ডারী 

শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার আশ্রিতদের অধ্যাত্ম-জীবনের পরপারে পৌছাইয়া 
দিয়াছিলেন। 

ঠাকুরের অন্তরঙ্গতা ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তখন ভক্ত তারকনাথের 
অন্তর-সন্তায় এক বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাইয়া দিতেছে । মুমুক্ষ 
জীবনের চারিপাশের আকর্ষণ ও বন্ধন যেন কোন্ ইন্দ্রজাল-স্পর্শে 
অপশ্থয়মান| ঠাকুরের দর্শন ও স্পর্শনের একি পরম বিস্ময়কর 

ফলশ্রুতি ! তারকের অন্তজ্জীঁবনের তুষারাঁবরণ যেন অধ্যাত-স্র্যের 
কিরণ সম্পাতে আজ গলিয়া ঝরিয়! পড়িতেছে। 

ঠাকুরের সহজ ভালবাসা ও কল্যাণেচ্ছার প্রভাব ছিল অপরি- 
সীম। এই ভালবাসার শক্তি কাঙ্ করিত প্রচ্ছন্নভাবে, কিন্তু ইহার 

ক্রিয়া ছিল সুদূরপ্রসারী । এই সময়কার কথা প্রসঙ্গে শিবানন্দ 
স্বামী বলিয়াছেন £ 

“ঠাকুরের কাছে হয়তো! ছু এক ঘণ্ট। মাত্র কাটিয়ে এলাম, সব 
দিন তেমন কথাবার্তাও হত না, কিন্তু ফল বহুদিন পধ্যস্ত থাকতো । 

কেমন যেন একটা নেশার মত হয়ে যেত _সর্বক্ষণই ভগবদ্তাবে 

বিভোর হয়ে থাকতাম'***"তার কৃপা-কটাক্ষে সমাধি হয়ে যেত। 
তিনি স্পর্শমাত্রেই ভগবৎ-দর্শন করিয়ে দিতে পারতেন ।” 

সদক্ষ অধ্যাত্ব-শিল্পী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ; নিজ ভক্তদের রূপান্তর 
তিনি সাধন করিয়াছেন অসামান্ত ধৈর্য্য ও সতর্কত। নিয়া | দীর্ঘ 
ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাধনার মধ্য দিয়া এই সাধকদের জীবন অস্কুরিত 

ও যুকুলিত হইয়াছে । তারপর ঠাকুর তাহার দিব্য করস্পর্শে থরে 
থরে ইহাতে ফুটাইয়৷ তুলিয়াছেন কুম্থমরাজি। 

তারকের মনে পড়ে, ছুই তিনবার ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের 
পর তিনি তাহাকে মন্দিরের এক নিভৃত স্থানে নিয়া যান, তারকের 

জিহবায় নিজের আঙুল দিয়া কি যেন এক মন্ত্র লিখিয়া দেন। অস্ভুত 
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তাহার প্রতিক্রিয়া! তারকনাথের চেতনার কেন্দ্রটি যেন এক মুহুর্তে 
বিপর্যস্ত হইয়া যায়। পাধিব জগতের অস্তিত্ব তখন তাহার চৈতন্য 

হইতে বিলুপ্ত । জড় সমাধিতে তিনি মগ্ন হইয়। গিয়াছেন। ইহার পরও 
তিনি আরও দত্বইবার চৈতন্য-বিলুপ্তির এই অভিনব অভিজ্ঞতা! লাত 
করিয়াছিল। 

সর্বজ্ঞ ঠাকুর প্রিয় শিষ্বের প্রস্ততি সতর্কভাবে লক্ষ্য করিতেন। 
তারপর উপযুক্ত সময়ে ঢালিয়া দিতেন কৃপাবারি 

তরুণ সাধক তারকের মন কয়েকদিন যাবৎ বড় ব্যাকুল হইয়! 

উঠিয়াছে, ঈশ্বর দর্শনের পিপাস। হইয়াছে ছুনিবার । একদিন তিনি 
নিভৃতে দক্ষিণেশ্বরের বকুল তলায় বসিয়া খুব কাদিতেছেন। এদিকে 

ঠাকুর নিজের কক্ষে বসিয়া ঈশ্বরীয় কথায় বাস্ত । হঠাৎ তিনি তারকের 
জন্য বড় উদ্িগ্ন হইয়া উঠিলেন। “তারক কই গো, তারক কই গো ?” 

বলিয়া সবার কাছে খোজ নিতেছেন। তারকনাথ উপস্থিত হইলে 
পরম কারুণিক ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, “বোস্ বোস, গ্ভাখ, ভগবানের 
কাছে খুব কাদবি, প্রাণভরে কাদবি। কাদলে তার ভারী দয়। হয়।” 

ভক্ত জীবনে তখন তীত্র আকুতি, ক্রন্দন ও পরিশুদ্ধির পালা 
চলিতেছে-_অস্তধ্যামী ঠাকুর এ সংবাদটি জানিতেন। 

আর একদিনের কথা । নিভৃতে পঞ্চবটিতে বনিয়! তারকনাথ 
ধ্যান করিতেছেন। ধ্যান খুব গাঢ় হইয়াছে, সদৃগুরুর অন্তর্লোকেও 
পৌছিয়াছে তাহার আকর্ণণ। পরমহংসদেব ত্বরিৎ-পদে এ সময়ে 
ধ্যানাবিষ্ট তারকনাথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। শিবানন্দজী এই 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “যেই তিনি আমার দিকে চেয়েছেন অমনি হুম 
ক'রে কান্না পেল। ঠাকুর চুপ ক'রে দাড়িয়ে আছেন। আমার 
বুকের তেতর গুর্ গুরু ক'রে উঠল, আর এমন কাপুনি যে, থামে না। 
ঠাকুর আর একজনকে ডেকে বললেন, “রে এ কান্না কি অমনি 

হয়? ওর একট! ভাব এসেছে, ওকে নিয়ে আয়? আপন প্রকোষ্ঠে 
লইয়া গিয়া ঠাকুর অতঃপর তাহাকে শাস্ত করিলেন। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন পরম ত্যাগী সাধক, অপাপবিদ্ধ মহথান্ 
পুরুষ | তাহারই জীবনাদর্শে তারকনাথ আপনাকে প্রস্তুত করিয়া 
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নিতেছিলেন। চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া, জীবনের পশ্চাৎপটখানি 

একেবারে মুছিয়। দিয়া, ঠাকুরের পদপ্রান্তে আসিয়। বমিবেন, ইহাই 
তাহার সন্কল্প। 

কিছুদিন রোগভোগের পর পত্রী ইহলোক ত্যাগ করিলেন। 

এবার তারকের সংসার জীবনের এক বড় বন্ধন খসিয়া গেল। স্থির 
করিলেন, গৃহে গিয়া পিতার নিকট গ্রহণ করিবেন শেষ বিদায়। 
তারপর সদ্গুরুর চরণতলে বসিয়া শুর করিবেন ঈশ্বর লাভের 
কঠোর তপস্যা । 

শক্তি-সাধক রামকানাই ঘোষাল সেদিন পুত্রের সমক্ষে শক্তি- 
মানের মতই আচরণ করিলেন । তারককে আশীর্বাদ করিয়া সজল 

চক্ষে বলিলেন, “আমি নিজে অনেক চেষ্টা করেছি। সংসার এড়াবার 

চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারি নি। বাবা, প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি, 
তোমার ভগবান্ লাভ হোক ।” সংসার ত্যাগের প্রাক্কালে পিতার 

নিকট হইতে এমন আশীর্বাদ কোন্ সন্তানের ভাগ্যে মিলে ? 

দক্ষিণেশ্বরে ও রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিয়। তারক- 

নাথ কিছুদিন একান্তে সাধন ভজন করেন। অতঃপর কাকুড়গাছির 

বাগানের নির্জন পরিবেশে তিনি সাধনায় নিমগ্ন হন। এই অঞ্চল 
তখন জঙ্গলে পুর্ণ_সাপ, ব্যাঁউ ও মশার রাজত্ব সেখানে । শিবানন্দ 
তখনকার জীবনসম্বন্ধে বলিতেন, “বেশ থাকতাম খুব নিরিবিলিতে। 

'**একটি আমগাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে সেইখানেই পড়ে থাকতাম । 
ধ্যান, জপ, বিশ্রাম সবই ওখানে | সাপগুলি ধুনির আগুন দেখে 

আস্তে আস্তে আবার চলে যেত। আমি এক একবার শুধু 

দেখতাম--তা আমার দিকে আসতো না। দিনে একবার ভিক্ষায় 
বের হতাম, য! জুটতো। তাই খাওয়! যেত--বেশ লাগত |” 

কঠোর সাধন। ও কৃচ্ছ,ব্রতের ফলে তারকের দেহ তখন ক্ষীণ 
হইয়া পড়িয়াছে। নয়ন ছুটি সদ! অস্তম্মখীন, অস্তরের অস্তস্তলে 
কোন্ পরশমণি যেন তিনি খু'ঁজিয়া বেড়াইতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ক্যান্সারে ভূগিতেছেন। এই সময়ে রোগশয্যায় 
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থাকাকালীনই তিনি শিষ্যদের মধ্যে তাহার কৃপার ধার! শেষবারের 

মত ঢালিয়। দিয়া যান। ত্যাগত্রতী রামকৃষ্ণসভ্বের সৃচন। দেখ। দেয়, 

আর শেষ শয্যায় শায়িত গুরুকে কেন্দ্র করিয়া গুরুতাইদের মধ্যে 

রচিত হয় এক অচ্ছেগ্চ যোগসূত্র ৷ হি 
চিকিৎসার জন্য ঠাকুরকে কাশীপুরে আনয়ন করিলে ভক্ত তারক 

ও তাহার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। দিনরাত পাল! করিয়। গুরুর 

সেবা, আর অবসর সময়ে তীব্র সাধন-ভজন, ইহাই ছিল তখন তরুণ 

সাধকদের নিত্যকার কাজ। 

ঠাকুর রামকৃষ্ণ এসময়ে একটা সহজ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়! 
ত্যাগী শিষ্যদের দান করেন প্রচ্ছন্ন সন্গ্যাস। বুড়ো গোপাল (স্বামী 
অছৈতানন্দ ) এই সময়ে তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তাহার 

ইচ্ছা, কয়েকটি সাধুকে ভোজন করাইবেন। ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, 
“কোথায় আর সাধু খুঁজে বেড়াবি ?-_ এখানেই সব রয়েছে। এই 
ছোক্রাদের খাওয়ালেই সব হবে ।” 

তাহার ইঙ্গিতে গেরুয়া বস্ত্র ও মালাচন্দন তখনি আনা হইল 

এবং তাহার প্রিয় একাদশটি ত্যাগী তক্তকে নিজ হস্তে তিনি এসব 

দান করিলেন। 

ঠাকুরের শ্রীহস্ত প্রদত্ত মালাচন্দন ও গেরুয়া বসন তারকের 
সন্ন্যাসকামী জীবনের সম্মুখে সেদিন তুলিয়া ধরে অমৃতময় জীবনের 
এক নৃতনতর ইজিত। 

কিছুদিনের মধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ ঘটে, ভক্তদের 
জীবনে নামিয়া আসে শোক আর নৈরাশ্টের ছায়া । এসময়ে তাহার 
প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথ আগাইয়। আসেন তাহার অসামান্য নেতৃত 
শক্তি নিয়া। বরানগর মঠে তাহারই উৎসাহ উদ্দীপনার ফলে ত্যাগী 
তক্কের! সঙ্ববদ্ধ হয়, ঠাকুরের আদর্শ ও বাণী প্রচারে তাহার উদ ্ধ 
হয়। ঠাকুরের প্রদত্ত পরোক্ষ সন্ন্যাসত্রতকে নরেন্দ্রনাথ এইবার 
দিলেন আনুষ্ঠানিক রূপ। নরেন্দ্র, রাখাল, তারক, কালীপ্রসাদ 
প্রভৃতি ঠাকুরের পাছুকার সম্মুখে বিরজাহোম করিয়! সন্ন্যাস নিলেন। 
তারকের নব নামকরণ হইল স্বামী শিবানন্দ। 
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বরানগর মঠে রামকৃষ্ণ গোষ্টীর অধ্যাত্ম-প্রস্ততি এবার গড়িয়া 
উঠিতে থাকে । চরম দারিদ্র্য, সামাজিক লাঞ্ছনা! ও মানসিক ছান্ৰর 

মধ্যে তরুণ সাধকের নিজেদের আত্মিক সাধনায় নিমগ্ন হন। 

সঙ্গীদের সাথে তারকও এ সময়ে ধ্যানানন্দে মাতিয়। উঠিয়াছেন। 

অন্তরে তাহার সদাই জাগিতেছে নিগুণ রূপাতীতের ধ্যানাকাজক্ষ। ৷ 

এইবার বিদেহী শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরালে থাকিয়া শিবানন্দের অধ্যাত্ম- 

শ্রোতকে বদলাইয়া দিলেন। ঠাকুর এই সময়ে হঠাৎ একদিন 
তাহাকে দর্শন দিলেন। সারতত্ব নির্ণয় করিয়া কহিলেন, “ওরে, 

গুরুই সব। গুরুর চেয়ে বড় আর কিছুই নেই ।” 

নিগুণ ধ্যানের পরিবর্তে শিবানন্দ মত্ত হইলেন শ্রীগুরুর ধ্যানে, 
গুরুকে গ্রহণ করিলেন ইষ্টদেব রূপে । 

পরবর্তা কালে তাহার অধ্যাত্মচেতনার পরতে পরতে স্ষরিত হয় 

এই সদ্গুরু-ভাবনা, জীবন তাহার রামকৃষ্ণময় হইয়া উঠে। 
বরানগরের মঠ-জীবনে শিবানন্দের কঠোর তপস্যা ছিল গুরু- 

ভ্রাতাদের শ্রদ্ধার বস্ত। রামকৃষ্ণ তনয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম 

ংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া আসেন। তাহার ত্যাগসর্ধ্বন্থ জীবন 

উত্তরকালে উদ্বদ্ধ করে হাজার হাজার ভক্ত নরনারীকে, রামক্ণ 

সঙ্ঘ ও মঠ-জীবনের উজ্জীবনেও তাহা বিস্তার করে পর্য্যাপ্ত 

প্রভাব । 

বরানগরের তরুণ সাধকদের মধ্যে তখন তপস্যার বান ডাকিয়াছে। 

ঈশ্বর দর্শনের আকুলতা হইয়া উঠিয়াছে ছুনিবার | জপ ধ্যানেই বেশী 

সময় তাহাদের অতিবাহিত হয়। 
একদিন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ পণ করিয়। বলিয়াছেন, জপ- 

সাধন ভঙ্গ করিয়া কোনমতেই তিনি আহারে বসিবেন না । এদিকে 

গুরু ভ্রাতারাও তাহাকে অভুক্ত থাকিতে দিতে রাজী নন। অবশেষে 

ত্রিগুণাতীতানন্দ বলিয়। উঠিলেন, “তারকদ। যদি আমায় স্পর্শ ক'রে 

থাকেন, তাহলে তা জপের সমান কাজ করবে । সেই অবসরে আমি 
হটি খেয়ে নেব ।” 

তারকনাথকে তখন বাধ্য হইয়া এ কাজ করিতে হয়। এ ঘটনাটি 
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হইতে বুঝা যায়, ধ্যানী তারকনাথ গুরুতাইদের দৃষ্টিতে এ সময়ে 
কতটা জাস্থা ও সন্ত্রমের স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

তারকের অধ্যাত্মসাধনার তিত্তিটি গড়িয়া! দিয়াছিলেন সদ্গুরু 
শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং দক্ষিণেশ্বরে এবং কাশীপুরে এই ভিত্তিকে তারক দৃঢ় 
করিয়া তোলেন নিজের একনিষ্ঠা ও বৈরাগ্যময় তপস্তা। দ্বারা | 

বিশেষ করিয়া কাশীপুরের বাগানে যে তপস্তার ধুনি তারক ও 
তাহার ত্যাগী গুরুভাইর। প্রজ্বলিত করেন উত্তরকালে তাহ আনিয়া 

দেয় পরমা সিদ্ধি। এ সম্পর্কে মনীষী মহেন্দ্রনাথ দত্তের মস্তব্যটি 
উল্লেখযোগ্য । তিনি লিখিয়াছেন £ 

“যদিও তারকনাথ এবং অপর সকলে পরমহংস মশায়ের কাছে 

দক্ষিণেশ্বরে বাগবাজারে ও সিমলাতে সর্বদাই যাতায়াত করিতেন 

কিন্তু সেটা অপেক্ষাকৃত দর্শক হিসাবে । তাহাদের প্রকৃত সাধক 
জীবন কাশীগুর বাগান হইতেই শুরু হয়। এই কাশীপুরের বাগানে 
কয়েকটি অন্তরঙ্গ যুবকবৃন্দ কঠোর তপস্তা আরম্ভ করিলেন। এই 
কঠোর তপস্তা। পুর্ব অবস্থার তুলনায় অতীব মহান্ হইয়াছিল | 
ধুনি জালিয়া বসিয়। জপ ধ্যান, কখনও ব কীর্তন করা, কখনও বা 
সংচর্চা, সংপ্রসঙ্গ করা, কখনও ব৷ হলঘরটিতে বসিয়া জপ করা, 

ধ্যান কর! ইত্যাদি । দিবারাত্রি তাহারা ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন, 

কঠোর হ্রহ তপস্তা। অর্থাৎ প্রাণস্পশশ তপস্তা এই সময় হইতেই 

চলিতে লাগিল” 

ইহার পর শুরু হয় বরানগর মঠে এই ত্যাগত্রতী তরুণ তাপসদের 

নাধনা। একদিকে চরম দারিদ্র্য এবং কৃচ্ছ ব্রত, আর একদিকে 

ভগবৎ-দর্শনের জন্য প্রাণপাত তপস্তা__এই ছইয়ের মধ্য দিয়া তারক 

প্রভৃতি সাধকদের অন্তর্পোক ধারে ধীরে ঈশ্বরীয় চেতনায় পুর্ণ হইয়া 
উঠিতে থাকে। 

এ সময়ে কয়েকমাস এমন আকাশবৃত্তি তাহার। গ্রহণ করেন, 

যাহার তুলন! সচরাচর মিলে না। পরিধানের বন্ত্র ছিড়িয়া গিয়াছে, 
শেষে আসিয়া ঠেকিয়াছে একটিতে । কৌপীন ও বহির্বাস পরিয় 
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সবাই মঠে বাস করিতেন এবং ধ্যানতজন করিতেন। কাহারে! 
বাহিরে যাইবার দরকার হইলে, একটি বন্ত্রই ছিল সম্বল । 

সকলেই তাহার! মোটামুটি সচ্ছল ঘরের ছেলে । কিন্তু বৈরাগ্যময় 
জীবন অবলম্বন করার ফলে আহাধ্য জুটিত শুধু মুনভাত। একদিন 

কিছুই জুটিল না, অগত্যা সবাই কীর্তন-আনন্দে কাটাইয়। দিলেন । 

“বরানগর মঠ যখন প্রতিষ্টিত হয় তখন অতিশয় কষ্টের দিন 

ছিল, সকলে তীব্র বৈরাগ্যবশত: কাহারও কোন বস্তু গ্রহণ করিত না। 
সাধনা! আর তপস্তা, একমাত্র মূলমন্ত্র ও লক্ষ্য ছিল। পাছে কোন 
বস্ত গ্রহণ করিলে শক্তি ক্ষয় ও তপস্যার বিদ্বু হয়, এইজন্য সাধ্যমত 
কেহ কাহারও কোন দান গ্রহণ করিত না। একদিকে আহারের 

কষ্ট, অপর দিকে কঠোর তপন্তা, এইরূপ কঠোর তপন্তা করায় হৃদয়ে 

সিংহবিক্রম জাগ্রত হইত। চক্ষুর দৃষ্টি ও পদক্ষেপে বোধ হইত 
যেন মেদিনীকে কম্পিত করিয়া এই কয়টি যুবক জগতে বিচরণ 
করিবে । তাহার! জগৎ ও জগতের ভোগ্য বস্তু বা জগতের আকর্ষণী 

শক্তি সমস্তকেই তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছিল। কি করিলে ব্রহ্মলাত হয়, 
জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়াতে ব্রহ্গজ্ঞান ও ব্রন্মশক্তি বিকাশ করা যায়__ 

এইটাই তখন তাদের উদ্দেশ্য ছিল। আর ভবিষ্যতে ইহাও দেখা 

যাইল যে, এই কয়টি যুবক গম্ভীর নিস্তব্ধ পদবিক্ষেপে সমস্ত জগংকে 

বিক্ষোভিত ও পদদলিত করিল | বরানগর মঠে ইহাদের জীবনের 

প্রথম অবস্থায় মনে যে উদ্দেশ্য জাগ্রত ছিল, প্রত্যেকেই কোন ন! 

কোন ভাবে পরে তাহ। দেখাইয়াছেন |” 

ামী শিবানন্দের পুণ্যস্মৃতি অনুধ্যান করিতে গিয়া মহেন্দ্র দত্ত 

মহাশয় লিখিয়াছেন £ 

তারকদা সকালে রামতন্্ বোসের গলির বাড়ীতে আমিলেন। 

গায়ে ধুলো! কাদাতে মোট! সরের মতন একটা নেউনি পড়ে গেছে, 

মাথায় উড়ি খুঁড়ি চুল, আর কোৌকড়ানো কৌকডানো দাড়ি | 

আমি বল্প,ম, 'তারকদা, চল তোমায় নাইয়ে দি। সেই সময় 
দিল্লী থেকে একজন গ! মাজবার গৌঁজ ব1 বগলী, যাকে খিস্সে 

বলে- সেইটে এনেছিল। আমি তারকদাকে কলের নীচে বসিয়ে 



২৬৬ ভারতের লাধক 

নিজের হাতে সেই বগলীটা প'রে তারকদার গ! ঘস্তে লাগলুম | গা 
ঘসতে ঘসতে কাদাটে কাদাটে জল বেরুতে লাগল । এইরূপ অনেকক্ষণ 

পিঠ, বুক, হাত, প1, মুখ ঘসার পর গায়ের চামড়ার রং বেরুলো!। 

আমি বললুম “তারকদা, এত কাদ৷ বেরুচ্ছে কেন? তারকদ! 
বললেন, “সমস্ত রাত্রি ধুনির পাশে বসে জপ করি, আর দিনের 

বেলায় গঙ্গায় তিনট] ডুব দিয়ে আসি । গাঁও ঘসিনি, গাও পুছিনি। 

যেখানে সেখানে পড়ে থাকি | সেইজন্য গায়ে এত কাদা লেগেছে ।' 

তারপর তিনি বললেন, “ওহে একটু গুল দাও দিকিনি 1? দীাতটা 

মাজি। অনেকদিন দাত মাজতে ভুলে গেছি ।” 
আমি তখন একটু গুল গুড়িয়ে এনে দিলুম। তখন তারকদার 

জোয়ান বয়স, রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, গা ঘসে দেবার পর পরিক্ষার 
পরিচ্ছন্ন দেখতে হল, কিন্তু দেহ অতিশয় কৃশ হয়ে গিছল।| তারপর 

কাপড়-চোপড় রোদে শুকুতে দিলুম। 

তারকদা ঘরের ভিতর গিয়ে একটু শুলেন। দেখি না, পায়ের 

গোড়ালীগুলেো! একেবারে ফেটে গেছে । আমি নারকেল তেল 

এনে সেই ফাটাগুলোর ভিতর দিতে লাগলুম । তারকদ! একটু 

হেসে বললেন, “ওহে, তূমি একদিন দিয়ে আর কি করবে? আমায় 

সর্বদাই এ রকম অবস্থায় থাকতে হয়| পা-ট! ফেটে গেছে এতে 

আর কি ক্ষতি হয়েছে ? যাহ! হোক, তারকদ! আহারাদি ক'রে চলে 

গেলেন। এই সময়ে তিনি সাধন-ভজনে বিভোর থাকৃতেন, দেহের 
দিকে কিছুই মন ছিল ন1। 

বরানগর মঠবাড়ীটা আসলে ছিল একট! জঙ্গলাকীর্ণ, অতি 

পুরাতন ভগ্রপ্রায় বাগান বাড়ী। তারক প্রভৃতি তরুণ রামকষ্ণ- 

তক্তের এখানে বাস করার সময় যে সব কাণ্ড করিতেন, মহেন্দ্রনাথ 

তাহার চিত্র দিয়াছেন £ 

“মঠবাড়ীর আশে পাশে অনেক পোড়ে। জমি ছিল । কেলোমালী 

একটা উড়ে মালী। সে কিছু ক্ষেত করেছিল | সেই ক্ষেতে বড় বড় 

পাড় শসা হ'ত। মধুর বালকম্বভাব তারকদা এক একদিন চটে 
উঠতেন-_-“ছরতেরি ছাই। এমন ছুখ. চেটে খাওয়া আর খাওয়া 
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যায় না।” এই বলে তিনি হাসতে হাসতে মিড়ি দিয়ে নেমে কেলো 

মালীর ক্ষেতে যেতেন এবং হু-চারট। পীড় শস! তুলে আনতেন। 

কেলে৷ মালী সেই সময় ঘাপটি মেয়ে লুকিয়ে থাকত, সুমুখে 
আসত না। তার পরদিন, কেলোমালী এসে শ্যাকামি করে কান্না 

নুরু করত। সে বলত, আমি গরীব মানুষ, আমার শসা নিলেন ? 

আমি এখন কি করব।+ সেটা কিন্তু মৌখিক ছিল । তারকদ। কখনও 

কখনও দু-চারখানি রুটি দিতেন। কখনও ব। কোন তক্ত এলে তাকে 

বলে কেলো মালীকে একটা টাকা বা একখান! কাপড় দেওয়াতেন। 
এই শস! তুলবার সময় কখনও কখনও আমাকেও সঙ্গে নিতেন । 

সে একটা হানি তামাসা আমোদের জিনিস ছিল । 

ছ'চারটা শস1! এনে তারকদার কি আহলাদ। কি হাসি। যেন 

কত দিখিজয় হ'ল। তিনি ঘাড় নেড়ে নেড়ে মুখ নেডে নেড়ে, ডান 

হাতের তঙ্জনী নেড়ে নেড়ে যে হাঁসি তামাসা করতেন, তাতে সকলেই 
বড় আনন্দিত হ'তেন। সে চিত্র এখনও আমার সুমুখে রয়েছে । যা 

হোক সেই কেলে। মালীর শসা একটু নুন ঝাল দিয়ে তরকারী হত।” 

সদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের বিরহব্যথা এক একদিন শিষ্যদের মুহামান 

করিয়! ফেলে । দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রজলের মধ্য দিয়া করেন তাহার 
স্মৃতি তর্পণ| বিরহের মধ্য দিয়াই ভাবময় রামকৃষ্ণ-সত্তায় চলে 

তাহাদের আত্মিক অবগাহন । প্রত্যক্ষাদশশ মহেক্দ্রনাথ তারকনাথের 

এমনি এক বিরহখিন্ন দৃশ্য বর্ণন! করিয়াছেন মন্মস্পর্শা ভাবায় £ “আমি 
বরানগর মঠে গেলুম । মেঘলা করেছে। ঝিম ঝিম বৃষ্টি হচ্ছিল। 
বড় ম্যালেরিয়া হওয়ায় সকলেই বাইরে পালিয়েছে । শশী মহারাজ 

ঠাকুরঘরে সন্ধ্যা-আরতির উদ্ভোগ করিতেছেন । বড় ঘরটাতে তারকদ। 
ও শরৎ মহারাজ আছেন। তারকদ। দক্ষিণদিকের দেওয়ালেতে পিছন 

করে ঝ। দিকের হাতে মাথ। রেখে বেঁকে শুয়ে আছেন । শরৎ মহারাজ 

একটু দূরে আধশোয়! হয়ে, হাতে মাথ! রেখে, শুয়ে রয়েছেন | আমি 
কাছে গিয়ে বসলুম । 

বৃষ্টির জল পড়ায় বাগানের আম পাত! থেকে টোপ টোপ জল 
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গড়াচ্ছে, বাড়ী নিস্তব্ধ। ছু'জনের মুখ তাবে বিভোর ও বিষাদে 
পরিপূর্ণ, চক্ষুতে জল ভরে রয়েছে এবং যেন গতীর চিন্তায় মগ্ন। 
খানিকক্ষণ পরে তারকদ! বললেন, “শরৎ, বাঁয়াটা পাড়ে! তো, ঠেকা 
দাও তো৷।” তারকদ! উঠে বসে গাইতে লাগলেন-_- ্ 

হরি গেল মধুপুরী, হাম কুলবালা, 
বিপথ পড়ল, সহি! মালতী মাল; 
নয়নক ইন্দু তূমি, বয়ানক হাস, 
সখ গেল প্রিয় সাথে, ছঃখ মোহি পাশ |” 

তাঁরকদ৷ প্রাণের আবেগে এ বিরহগীত এমন সুন্দর গাইতে 

লাগলেন যে আমার পধ্যস্ত মন দ্রব হয়ে গেল। আর তারকদার ও 

শরৎ মহারাজের উভয়েরই চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল-_“নয়ন 

জলে বয়ান ভাসে ।, 

হাদয় বিদারক বিরহ যে কি জিনিস এবং কৃষ্ণ বিরহে রাধিকা 

যে অতি করুণ স্বরে বিলাপ করেছিলেন তাহ! যেন চোখের উপর 

স্পট দেখা যেতে লাগল । এইরূপ করুণ স্বরে বিরহ সঙ্গীত প্রায় 
শুনতে পাওয়! যায় না। ইহার সহিত সঙ্গীতের বিশেষ সম্পর্ক নেই। 
এট! হচ্ছে নাদ ব্রহ্ম__যা হৃদয় হতে উদ্ভূত হয়ে ক দিয়ে প্রকাশ 
হয়েছিল। ঢেই গাওয়া ও শুনায় আমর তিনজনেই স্তম্ভিত 

হয়েছিলাম। অন্তরে যেন বিরহভাবের তরঙ্গ চলতে লাগল। 

পক্ষান্তরে ইহ! তারকদ। ও শরৎ মহারাজের সাধক জীবনের অন্যতম 

রূপ; কারণ তাহাদের প্রাণও তখন ভগবান্ লাভের জন্য আকুলি- 

বিকুলি করছিল। এইজন্য নিজেদের হুদ্গতভাবে তার! নিজেরাই 
স্থর করে ভজন গাইছিলেন। 

শেষ সময়ে একদিন কথাপ্রসঙ্গে শরৎ মহারাজকে বললাম, 

“বরাহনগর মঠে, সেই যে ভজন হয়েছিল আর কেঁদেছিলে মনে 

আছে ? 
শরৎ মহারাজ হাসতে হাসতে বললেন সেটা খুব মনে আছে, 

প্রাণে বড্ড ধাকা লেগেছিল ।' 

কয়েক মাসের মধ্যেই বরানগরের চরম দারিত্র্য বরণের পাল। 
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শেষ হইল। গৃহী ভক্তেরা এই ত্যাগী সাধকদের মঠে কিছু কিছু 
সাহায্য দিতে লাগিলেন । ঠাকুরের পুজা ভোগ ও সন্গ্যাসী আশ্রমিক- 
দের অশন বসনের কিছুটা স্থুরাহা হইল । 

তারকনাথ ছিলেন স্বভাবতঃই ধ্যানী, গুরুর দেওয়া সাধন 

নির্দেশের মধ্য দিয়। নিজের তপস্তা তিনি চালাইয়। যাইতে থাকেন 

পরম নিষ্ঠাভরে ৷ মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন, “প্রথম হইতেই একটা 
তাব তাহার মধ্যে লক্ষিত হইত। একদিকে যেমন তিনি নিলিপ্ত 

ত্যাগী পুকষ ছিলেন, কোন বস্ততে যেমন তার আকাজ্ষা বা ইচ্ছা 
ছিল না, অপরদিকে তাহার অতিশয় উদার ভাব ছিল অর্থাৎ কোন 

গণ্ডী বা সীমার ভিতর তিনি থাকিতে পারিতেন না| এই সময় 

তার মুখে প্রায় এই কথাট। থাকিত- “অখণ্ড সচ্চিদানন্দ' | এত 

বিধি নিয়ম পুঙ্জগা_এসব তাহার ভাল লাগিত না। তার ধাতস্থ 
এসব নয়। “অখণ্ড সচ্চিদানন্দ' ভাবটাই তার খুব প্রবল ছিল। 

অপর যা+ কিছু তিনি করিতেন বটে, কিন্তু সেটা তার প্রাণের জিনিস 

নয়। তার ভবিষ্যৎ জীবনে এবং জীবনের শেষ অবস্থায় এই ভাবটা 

আরও প্রবলভাবেই প্রকাশ পাইয়াছিল,_-যদ্দিও তিনি কোন বিশেষ 

তাবের বিরোধী বা পক্ষপাতী ছিলেন না। এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ 

ভাবটি-তবিষ্যতে তার ভিতর ভালবাস! উদ্ভূত করিয়াছিল। এই 

তালবাস। হইতেছে আত্মপ্রসারণ অর্থাৎ নিজের আত্মাকে সর্ধ্বন্ত্ুর 

মধ্যে দর্শন করা ।” 

অতঃপর স্বামী শিবানন্দের জীবনে শুরু হয় পরিব্রাজনের পালা। 

ভারতের বনু তীর্থ তিনি পরিভ্রমণ করেন, হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে 

তপন্তা করার জন্য মঠ হইতে কয়েকবার নিক্্ান্ত হন। 

এসময়কার তিতিক্ষাময় জীবনের নান! কাহিনী তিনি উত্তরকালে 

ভক্তদের কাছে বর্ণনা করিতেন £ 

«এমন অনেক সময় গেছে যখন একখানা কাপড়ের বেশী সঙ্গে 

থাকৃতো না। সেই এক কাপড়ই অর্ধেক পরে আর অর্ধেক গাতি 

মেনে গায়ে জড়িয়ে পথ চলতাম। পথে চলতে চলতে হয়তো কোন 
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কুয়োতে স্নান ক'রে, কৌগীন পরে থেকে কাপড়খানি শুকিয়ে 
নিতাম। কত রাত কেটেছে গাছতলায় শুয়ে। তখন মনে তীব্র 
বৈরাগ্য | শারীরিক আরামের কথা মনেই হোত না। কঠোরতাতেই 
আনন্দ ।” 

নিষ্ষিঞ্ন পরিব্রাজক জীবনের নানা হুঃখ ও ছূর্দশায় সদ্গুরু 

শ্রীরামকৃষ্ণই ছিলেন তাহার তরসা স্থল, অন্তরালে থাকিয়া তিনিই 
তাহাকে সতত দিয়েছেন আশা আশ্বাস ও আশ্রয়। শিবানন্দ 

মহারাজ কহিতেন, “এসময়ে ঠাকুরই সর্বদা সঙ্গে থেকে সব বিপদ 

থেকে রক্ষা করেছেন। কখনও অভুক্তও রাখেননি । অবশ্য এমন 

দিন গিয়েছে যে খুব সামান্যই আহার জুটেছে । একদিনের কথা 

বেশ মনে আছে। ঝিঠুরে যাচ্ছি একজন সাধুকে দর্শন করতে। 
'হুপুরে পথে এক জায়গায় গাছতলায় বিশ্রাম করছি। তখনও খাওয়। 

হয়নি। নিকটে কোন লোকালয় ছিল না। এমন সময় পাশের 

বেলগাছ থেকে একট। পাকা বেল ধুপ. ক'রে পড়লো, আর সঙ্গে সঙ্গে 

ফেটে গেল। তখন সেই বেলটি কুড়িয়ে এনে তাই খেয়ে সেদিন 

কাটিয়ে দিলাম।” 
স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ ও আমেরিকায় সনাতন হিন্দধর্মের 

বিজয় পতাক। উড্ডীন করিয়া দেশে ফিরিলেন। রামকৃ্ণ শিশ্- 
মগ্ডলীতে আনন্দের বান ডাকিল, এবং সারা ভারতেও অপূর্বব প্রাণ- 

তরঙ্গ উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিল । রামকৃষ্ণ মঠ তখন শিক্ষিত দেশপ্রেমিক 

মান্য মাত্রেরই দৃষ্টিতে এক পরম গৌরবের বস্ঘ। এই মঠের উৎস- 

মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন বীর সন্গ্যাসী বিবেকানন্দ | অন্ঠান্ত গুরু 

তাইদের মত শিবানন্দও এ সময়ে বিবেকানন্দের এই কর্ম্মযজ্ঞের 

পাশে আসিয়া দাড়ান। 

পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, ধ্যানী শিবানন্দ মহারাজ এবার আবিভূ্তি 

হন কন্মযোগীরূপে । বেদাস্ত এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ের বাণী প্রচারকরে 

শিবানন্দ এই সময়ে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতেন । এই সর্ব 

ত্যাগী সন্ন্যাসী প্রতিভাত হইতেন বেদাস্তেরই এক জীবস্ত ভাস্ুরূপে। 

শিবানন্দের বেদাস্ত প্রচার সে সময়ে মাদ্রাজ ও কলম্বোতে চাঞ্চলের 
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স্থষ্টি করে। তাহার কলম্বে৷ কেন্দ্রের ছাত্রী হরিপ্রিয়া (মিসেস পিকেট) 
তাহার দ্বার অনুপ্রাণিত। হইয়া পরবর্তীকালে অষ্ট্রেলিয়। ও নিউজী- 
ল্যাণ্ডে বেদাস্তের প্রচারে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন । 

বারাণসীতে শ্রীরামকৃষ্চ অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা ও সংগঠন 
শিবানন্দের অন্যতম অবদান। তিরোধানের কিছু পুর্বেবে স্বামী 
বিবেকানন্দ বেদান্ত প্রচারের জন্য ভীঙ্গার রাজার নিকট হইতে পাঁচ 

শত টাক! প্রাপ্ত হন। এই টাকা দিয়! বারাণসীতে একটি কেন্দ্র 

প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত তিনি করেন এবং শিবানন্দকেই দেন ইহার 
দায়িত্বভার | 

আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল । শিবানন্দ মহারাজ উপলব্ধি করিলেন, 

শুধু মৌখিক ভাষণ-দানে তো! বেদান্তের তত্ব মানুষের জীবনে প্রাতি- 
ফলিত হইবে না, ভজন-সাধন ও পূর্ণ বেদান্তের অনুকুল জীবনের 
আদর্শ দেখাইতে হইবে । তবেই সম্ভব হইবে বেদাস্তের প্রকৃত 

বিস্তার সাধন । 

অসামান্য ত্যাগ তিতিক্ষার বলে একাজ তিনি সম্ভব করিয়া- 

ছিলেন। তীহার নিজের ও সহকম্মীদের এই সময়কার তপস্তা ও 
বৈরাগ্যের আদর্শ কাশীধামে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 
এই আশ্রম প্রতিষ্ঠায় গোড়ার দিকে চরম দারিদ্র্য ও ছুঃখ ছুর্দশার 
মধ্যে শিবানন্দকে কাটাইতে হয়। কিন্তু নান! প্রতিকূল পরিবেশের 
মধ্যেও তাহার ধ্যানগ্ভীর মৃক্তিটি সদা বিরাঁজিত থাকিত অটল 
মহিমায়। নিত্যকার ধূলি বঞ্জার ভর্দে, ছন্থাতীত অবস্থায়, সর্বব সময়ে 
তিনি অবস্থান করিতেন । এ সময়কার অতিজ্ঞত1 সম্পর্কে তিনি 

বঙ্গিয়াছেন £ 

“কাশীতে যখন রামকুষ্জ অদ্বৈত আশ্রম হ'ল, তখন কাশীবাসী 

অনেকেই আপত্তি তুললেন-_“অদ্বৈত আশ্রম বলছেন আবার এখানে 
পুজা! হোম ইত্যাদি হচ্ছে কেন? এসব হ'ল অদ্বৈত মতের বিরোধী 
ভাব!” এইরূপে অনেকেই অনেক প্রকার আপত্তি তুলতে লাগলেন। 

আমি এতে কিছু ক্ষু্র হয়েছিলুম। শেষে জিজ্ঞান্ুদের বুঝিয়ে 
দিলুম যে, নীরস অদ্বৈতবাদ_-সেভাব এখানে নয়। এখানে হচ্ছে 
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শ্রীপ্রীরামক্ণ প্রদশ্রিত অদ্বৈতভাব । এখানে রসে বশে সারেমাতে 
বস্ত থাকবে । অধিকারী হিসাবে অছৈতজ্ঞানও থাকবে, তক্তি পৃজ। 
পাঠ ইত্যাদিও থাকবে | একঘেয়ে অদ্বৈতবাদ হ'লে প্রাণটা বড় শুষ্ক 
হয়ে যায়৷ ভক্তি প্রাণকে সরস রাখবার একট! উপায়। আর কর্ম্মও 

নিতান্ত আবশ্যক--এও এক বড় সাধনা ।” 

সহজ ভাষায়, শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা সহকারে এমন করিয়া তিনি 

এই তত্বটি বুধাইয়। দিলেন যে, কাহারো মনে কোন প্রশ্ন রহিল না, 
বিরূপ ভাব রহিল না। রামকৃষ্খমগ্ুলীর বিশেষত স্বামী বিবেকানন্দের 

বহুকধিত মূল তাত্বিক সুত্রটি__আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ-_- 
সকলের মনে গ্রথিত হইয়া গেল। 

কাশীর অদ্বৈত আশ্রমে তখন খুব অর্থাভাব। বাড়ী ভাড়াও 
অনেক বাকী পড়িয়া গিয়াছে । শিবানন্দ মহারাঁজ বহু কষ্টে একদিন 

একশত টাক! যোগাড় করিয়াছেন এবং বাড়ীওয়ালাকে দিবার জন্য 

তাহা রাখিয়া দিয়াছেন একটি ভাঙ্গ। ক্যাসবাকে । 

আশ্রমের একটি নবাগত যুবক কম্মীর উপর এই সময়ে বাজারের 

ভার ছিল। লোভে পড়িয়। সে এ টাকাট! আত্মলাৎ করিয়া বসে 

এবং আশ্রম হইতে পঙ্গায়ন করে । সব টাকা নিয়া গিয়াও সে কিন্তু 

ক্যাসবাক্সে একটি পয়সা রাখিয়। যায়। কোনমতে তাহ! দিয়াই 
সেদিন বাতাস! কিনিয়া ঠাকুরের ভোগ দেওয়া সম্ভব হইল। 

বহু কষ্টে যোগাড় কর! টাকাগুপি তো! উধাও হইয়া গেল। এখন 

বাড়ীভাড়ার টাকা আসিবে কোথা হইতে । এত টাকা আবার 
কোথায় পাওয়া! যাইবে? এদিকে বাড়ীওয়ালাটি অতি দুর্দান্ত 

লোক, বাগে পাইলে সহজে কাহাকেও সে ছাড়ে না। আশ্রমিকেরা 

প্রমাদ গণিলেন | 

বাড়ীওয়াল! শিবানন্দ মহারাজকে ডাকাইয়া নেয় এবং টাক! 

আদায়ের জন্য তাহাকে নিজের গদীতে আটকাইয়! রাখে । বন্ধু ও 

শুতানুধ্যায়ীদের চেষ্টায় বাড়ীওয়ালার সঙ্গে আপাততঃ মিটমাট হইল, 

এবং মহাপুরুষজী আশ্রমে ফিরিয়া আদিলেন। 
বিস্ময়ের ব্যিয়, যে যুবকটির জন্য এত লাঞ্ছনা, তাহার উপর 
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শিবানন্ন স্বামীর এতটুকু কষ্টভাব নাই ! প্রশান্ত কণ্ঠে শুধু বলিলেন, 
“ছেলেটির অভাব হয়েছিল, তাই টাকা নিয়ে চলে গেল। কিন্ত তার 

ধর্মবুদ্ধি কিছুট! ছিল-_-তাই তো! একটি পয়সা রেখে গিয়েছিল । আর 

তাতেই ঠাকুরের ভোগ দেওয়া গেল। কাজ তো! আটকায় নি !” 
শিবানন্দ মহারাজের সেদিনকার এই ক্ষমাস্ুন্দর রূপ সেদিন 

মঠের কম্মী ও ভক্তদের হৃদয়ে চির অস্কিত হয়া যায় । এই স্বাভাবিক 

মহিমা ও অপূর্ব মহাপ্রাণতা ছিল বলিয়াই, শুধু বারাণসীর যুবক 
মহলেই নয়, পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী মহলেও তাহার আত্মিক প্রভাব 

সে সমযে বিস্তৃত হইয়া পডে। 

নিবিড় ধ্যান-তম্ময়তার মধ্য দিয়া! তখন মহাপুকষজীর দিবা ও 

রাত্রি অতিবাহিত হইত । যে অতীন্দ্রির় 'আনন্দ-আত্বাদ ঠাকুর 

শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার অধ্যাত্ম-জীবনে সম্ভব করিয়। গিয়াছেন, তাহাকেই 

নিখিড়ভাবে, নিরন্তর ধারায়, ভিনি উপলব্ধি করিতে চাহেন । তাই 

কোনদিন ইষ্টদর্শন ন1 হইলে, দিব্য অনুভূতির রাসে অন্তর অভিষিক্ত 
না হইলে, দুঃখের তাহার সীম! থাকিত না। বালকের মত ব্যাকুল 

হইয়। কাদিতেন। আর সঙ্গীয় ব্রহ্মচারীকে হাদয়ের বেদনা জানাইয়া 
খেদোক্তি করিতেন, “চন্দ্র, দিনট! আজ বুথায় গেল | আজ তার 

দর্শন পেলাম না_-তার জন্য একটু চোখের জলও বেকল ন1।” 

ধ্যানী সাধকের অন্তরাত্মায় মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠে সব্বপ্লাবী 

ঈশ্বরীয় চেতনা । কঠোরতপা।, ধ্যান-গম্ভীর সাধক উদ্বেল হৃদয়ে 

বারান্দায় পায়চারী করিয়া বেড়ান, আর ব্যাকুল কণ্ঠে গাহিয়া চলেন-__ 
তুমি পূর্ণ পরাৎপর ; 
তুমি অগম্য অপার, 

ওহে নাথ! কার সাধ্য 

ধ্যানেতে ধরে তোমায় ॥ 

মনেরে বুঝাই কত 
তুমি বাক্য মনাতীত, 
তবু প্রাণ ব্যাকুলিত 

তোমারে দেখিতে চায় ॥ 
ন্ট »স-১৮ 



২৭৪ ভারতের সাধক 

শিবানন্দের কপোল বাহিয়! অশ্রু ঝরিতেছে, নয়ন ছুটি অর্ধ 

নিমীলিত। রামকৃষ্ণময় সাধকপ্রবরের এই রসাঞ্ুত, প্রেমমধুর মৃক্তি 

যাহার। দেখিয়াছে তাহারাই স্মৃতির মণিকোঠায় সঞ্চয় করিয়। 

রাখিয়াছে চিরতরে ॥ 

বারাণসীর আশ্রমে শিবানন্দ মহারাজ সাত বৎসর বাম করিয়া 

ছিলেন | তাহার তপস্তাঁপূত জীবনের এটি এক স্ুবর্ণময় যুগ। 
দিনের পর দিন তখন অদ্বৈত আশ্রমে চরম দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ 

চলিয়াছে। কোন দিন ব্রন্মচারাদের হয়তো আহার জোটে নাই। 

ক্ষুধার জ্বালায় পাশের বাড়ীর বাগান হইতে তাহার] ছুই চারিটা 

পেয়ার! পাড়িয়। খাইয়া আসিয়াছে । এই ত্যাগ তিতিক্ষাময় দিন- 

গুলিতে কিন্তু শিবানন্দ মহারাজের কঠোর তপস্তা। বহিয়। চলিয়।ছে 

অবিরাম ধারায় | সংঘাতময় বাস্তব জীবনের বহু উদ্ধে, এক অবিচল 

ধ্যানতম্ময়তায় তিনি আবিষ্ট হইয়া আছেন। 

রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন সম্পাদক শরৎ মহারাজ মাঝে মাঝে 

ঠাট্টা করিয়া হাসিয়া বলিতেন, “তারকদা, তোমার ধ্যান কি টাকার 
যোগাভ করতে পারবে? আশ্রমের জন্য শিগগীর টাকা সংগ্রহে লেগে 

পড়ো |” কিন্তু একথা শুনিবার মত মানুষটি তখন যেন হারাইয়। 

গিয়াছে। 

ইহার পর ক্রমাগত কৃচ্ছ ব্রত সাধনের ফলে শিবানন্দ মহারাজের 

স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়| অতঃপর তিনি কাশীর অদ্বৈত আশ্রমের দায়িত্ব অপর 

একজনের উপর ন্যস্ত করিয়। বেলুড়ে চলিয়া আসেন। 

সে বার ভায়মগ্ড-হারবারের একটি বাগ্দী ছেলে দীক্ষা নিবার 

জন্য বেলুড় মঠে উপস্থিত হয় । মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় ভক্তশিষ্যদের 

সঙ্গে এ ছেলেটিও পড্ক্তিতে বসিয়া গেল। ভোজন শেষে এক 

রক্ষণশীল তক্ত জাত বিচারের কথা৷ উঠাইয়া মঠ সম্পর্কে বিরুদ্ধ 
সমালোচন। করিতে থাকেন। 

জাত বিচারের এই কথা শিবানন্দ মহারাজের কানে গেল। শাস্ত 
দৃঢ় কণ্ঠে তিনি কহিলেন, পভ্যাখো, এটা ঠাকুরের দরবার । ভগবান্ 
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লাভ, সাধন-ভজন-_-এই হল এখনকার মূল উদ্দেশ্ট | ঠাকুরের প্রতি 

শ্রদ্ধ। ভক্তি রাখা ও সাধন ভজন করা, এইটাই হচ্ছে দেখবার 

জিনিস| বামুন কি কায়েত, কি বাগ্দী, একথার কোন আবশ্যক নেই 
কাবণ এখানে কুটুম্থিতা করা ব৷ বিবাহাদি দেওয়। বা সামাজিক অন্য 

কোন কাজ কর। উদ্দেশ্য নয়। এখানে হ'ল সাধন-ভজানের স্টান, 

সামাদ্িক ব্যাপারের সঙ্গে কোন সংস্রবই নেই । যে ঠাকুরকে মান্বে, 
সাধন-ভজন করবে, সেই এখানে থাকতে পারবে । জাতাজাতির 

কথাট। এখানে যেন ন। হয়।” 

সে-বার শীতকালে বড়দিনের সময় বেলুড়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 

এক বিশেষ ভোগ দেওয়া হইতেছে । বনু ভক্ত ও অভ্যাগত প্রসাদ 

পাইবার জন্ত আসিয়াছেন | মহেন্দ্রনাথ দত্ত শিবানন্দেব এ সময়কার 

একটি আচরণ সম্পর্কে লিখিতেছেন £ 

“ছুপুরবেলায় উঠানে সকলে খাইতে বসিয়াছেন দালান আর 
উঠানের মাঝখানে যে জমিটা দেখানে সকলে জুতা ছাড়িয়া 

রাখিয়াছেন । তখনও প্রায় শতাবধি লোক দাড়াইয়া মাছেন, বসিবার 

স্থান পাইতেছিলেন না। সকলেই বলিতে লাগিলেন যে, এ 

জায়গাটা'র জুতাগুলি সরাইলে ভক্তের বমিতে পারেন । সকলেই 

এই কথা! বেশ চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন ; কেহই উঠিয়৷ নিজের 

নিজের জুতা সরাইলেন না _মুখে সকলেই আদেশ করিতে লাগিলেন । 

তারকদ। স্বভাব সুলভ বালকভাবে কহিতে লাগিলেন “ঠিক তো; 

ঠিক। জুতাগুলি সরালে এদেরও জায়গ। হয়) এই কথা বলিয়া, 

কোন দ্বিধা বা সক্কোচ না করিয়া সেই জুতাখুলি ছুইবাহু ও বক্ষের 

মাঝে ধরিয়া, দেওয়ালের কোণটাতে রাখিয়া আসিতে লাগিলেন। 

জুতা উঠাইবার সময় কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, “কি কবেন মহাপুকষ, 

কিকরেন? আমার জুতায় হাত দিবেন না, তিনি বলিলেন, “ওহে ! 

বস, বস-_খাও। এই সামান্যর জন্য এত চঞ্চল হবার দরকার নেই, 

এট এখনি ক'রে নিচ্ছি । এইরূপ তিন চারিবাঁর করিতেই জায়গাট। 

পরিষ্কার হইয়া গেল | পরে নিজে একটা ঝাট। আনিয়া বাট দিলেন। 
তারপর সকলকে নিজ নিজ আসন আনিয়। বসিতে বলিলেন। 
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ধাহার। আহারের জন্য উঠানের মাঝে বসিয়াছিলেন, তাহারা 
সকলেই একবাকো বলিলেন, হা, সত্যকার মহাপুরুষ বটে! কোন 

মান, অতিমান নাই । এই উপাখ্যানটিতে তাহার একটি বিশেষ 
মনোতাবের চিত্র পাওয়। যায়। যিনি উপস্থিত সকলের গুরু ব৷ 

গুরুস্থানীয়, তিনি ছিধাহীন চিত্তে সকলের জুতা ছুই বাহু ও বুকের 

মাঝে রাখিয়া সরাইলেন- কোনই সঙ্কোচ করিলেন না। তিনি 

আদেশ করিলে উপস্থিত যে কোন ব্যক্তি জুতা সরাইত। কিন্তু তিনি 

এত বিনয়ী ও অভিমানশূন্য লোক ছিলেন যে, এসব বিষয়ে কোন 

প্রাধান্য বা ইতর বিশেষ ভাব তার একেবারেই মনে আসিত না ।১ 

কয়েক বৎসর পরের কথা । শিবানন্দজী আবার বারাণসীতে 

আসিয়াছেন। এসময়ে প্রায়ই থাকেন তিনি ধ্যানমগ্র, বাস করেন 

অপাধিব আনন্দ রাজ্যে। অদ্বৈত আশ্রমের নকলেরই প্রবল ইচ্ছা, 
তাহার একটি ফটো! তুলিবেন। বন্থ অন্ুগোধের পর তাহাকে সম্মত 
করানো গেল। আসনে উপবেশন করাব পর যুক্তকবে তিনি নয়ন 
নিমীলিত করিলেন, সম্মুখে রাখা হইল একটি কমগুলু। মুহূর্ত মধ্যে 
মহাপুরুষজী ধ্যানতন্ময় হস্টয়া পভিলেন। দৃষ্টি ভ্রনিবদ্ধ, একেবারে 
বাহাজ্ঞান বিরহিত। ছবি তোলার ব্যাপারটি মহাপুকষের কাছে তখন 
গৌণ হইয়া পভিয়াছে | 

এভাবে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হইবার পর ম্থামী তুরীয়ানন্দ এই 

সঙ্কটের অবসান করিলেন । ধ্যানাবিষ্ট শিবানন্দজীর গায়ে ধাকা দিয়! 

উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, “মহাপুরুষজী, প্রকৃতিস্থ হয়ে বসুন, আপনার 
ফটে। তুলবে যে!” 

বার বার ডাকাডাকির পর মহাপুরুষজীর চেতনা ফিরিয়৷ আসিল। 
নিদ্বোথিতের মত বলিতে লাগিলেন, “আ্য1-. আযা কি বলছে! ?” 
কোনক্রমে তাড়াতাড়ি করিয়া সেদিনকার ফটো! তোলা পর্বব শেষ 
কর! হইল । 

শিবানন্দ মহারাজের এই সময়কার জীবন আত্মসমর্পণের সাফল্যে 

১. স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অন্ছধ্যান : মহেম্ত্রনাথ দত 
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মহিমোজ্জল _ গুরুকপার দিব্য রসধারায় তাহ] অমৃতময়। তাহার 

সমকালীন এক চিঠিতে ইহার আভাষ মিলিবে। তিনি লিখিয়াছেন, 

***তুমি আমার জীবন সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছ । আমার জীবনে 

এমন কোন বিশেষ ঘটনা নাই যাহ। লিখিবার যোগ্য । তবে এক 

বিশেষের অপেক্ষাও বিশেষ ঘটনা আছে তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণ 

দর্শন ও তাহার কূপালাত। সেও তাহারই নিজগুণে ! আমার 

এমন কোন গুণ ছিল না, যদ্দর তাহার কূপালাভ করিতে পারি। 

নিনি ইচ্ছ। করিয়া আমায় দয়! করিয়াছেন__-এই মাত্র ঘটনা আমার 

জীবনে |” 

অন্তত্র আবার লিখিতেছেন__“আমি শ্রীরামকৃষ্ণের দাস এই মাত্র 

জানি। তিনি দয়! করিয়া যখন তাকে স্মরণ করান তখন স্মরণ করি। 

যখন পাঠ করান তখন পুস্তাকাদি পাঠ করি বা কাহারও কাহারও 
সহিত ধশ্মকথ। আলাপ করি -এই আমার কাজ । ভরসা একমাত্র 

শ্রীরামকৃষ্ণের কপা_সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আছে। আর এ জীবনে 
আমার কিছুই নাই এবং কিছু আকাতক্ষাও নাই তাহার কৃপায় । 

আমি এখন প্রভূ যেখানে রাখিবেন, সেখানেই থাকিব | নিজের 

কর্তৃত্ব কিছুই নাই; প্রভূ যেরূপ করাইবেন, তাহাই করিব 1” 

দীর্ঘ অধ্যাত্ম প্রস্তূতির পর শিবানন্দকে সদ্গুর কন্মবৃত্তের মধ্যে 

টানিয়। আনেন। জীবনের চন্ভিশ বৎসর কটিয়াছে কঠোর প্রব্রজ্যা 
ও তপশ্চর্য্যায়। এবার তিনি মঠের কাযো আত্মনিয়োগ করিলেন । 

এই মঠ যে ঠাকুর রামকুষ্ঠেরই তৈরী ! আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের 
প্রাণকেন্দ্ররপে এ যে তাহারই স্থমহান্ স্থষ্টি ! প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়! 
ঠাকুর স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দকে প্রেরণা দিয়েছেন, এই মঠ ও 

মিশনকে স্থাপন করিয়াছেন নৃতন অধ্যাত্ম ভাবধারার উৎস রূপে । 

এই ধৃতিটি শিবানন্দের হৃদয়ে এখন স্ুপ্রতিষ্ঠিত। 
বড়লাট-পড়ী লেডি মিন্টো সেবার বেলুড় মঠ পরিদর্শনে আসিয়া" 

ছেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়া উঠেন, “স্বামী বিবেকানন্দই তে। 

রামকুষ্ণ সঙ্বের স্য্ি ক'রে গিয়েছেন । তাই ন। ?” শিবানন্দ মহারাজ 
উত্তর দিলেন, “ন1__তা। কেন? প্রকৃত কথ! হচ্ছে, এই সঙ্ঘ আমরা 
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কেউ স্ষ্টি করিনি ! ঠাকুরের অস্থুখের সময় এই সঙ্ঘ তিনি নিজেই 
স্থট্টি করেন। সেই সময় তিনি নিজে ব্বামীজী এবং আর সকলকে 
শিক্ষা দিয়ে প্রকৃতপক্ষে কি করে এই সঙ্ঘ গঠন ও চালনা করতে 

হবে তা শিখিয়েছিলেন | সেই হল মঠের গোড়াপত্তন ।” 

জীবন-প্রভুর স্থষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এইবার তিনি নিষ্ঠা সহকারে 
আকড়িয়। ধরিলেন। জপ ধ্যান ও প্রতব্রজ্যার শেষে তাহার জীবনে 

শুর হইল কম্মযোগের নবতম অধায়। 

পৃরের্বর পরিব্রাজক জীবন ও তপস্যার কথা কেহ উল্লেখ করিলে 
তিনি কহিতেন, “এক সময় এ সব খুব করা গেছে । এখন তো ঠাকুর 
আমাদের কন্মবৃত্তে টেনে এনেছেন । তার যুগধর্ম প্রচারের জন্য 

এইরূপই প্রয়োজন হয়েছে । তাই এখন এই বুড়ো বয়মে আমাদের 

দ্বারাও ঠাকুব তার কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। আমরা তো৷ ভেবেছিলাম 
যে, তপস্তা! করেই জীবন কাটিয়ে দেব-**করেছিলামও তাই । কিন্তু 
ঠাকুর তা করতে দিলেন কোথায় ?” 

তক্তজনের জন্য বাবুরাম মহারাজের ছিল প্রাণভরা স্সেহ- 
ভালবাসা-_মঠ ও জনসাধারণের মধ্যে হৃদয়যোগ তিনি স্থাপিত 

করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহার তিরোধানের পর দেখা গেল, বহিরাগত 

ভক্তের দল ক্রমে ক্রমে মঠের সহিত যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন। 

বাবুরাম মহারাজ নাই, আর কে তাহাদের দরদভর! দৃষ্টি নিয়া 
দেখিবে? কে আদর-যত্ব করিবে? সাধন-নির্দেশই বা এত উৎসাহ 

করিয়া কে দিবে? অনেকে মঠে আসা বন্ধও করিয়াছিলেন | 

এক রাত্রিতে কিছুসংখ্যক যুবক ভক্ত বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। 
আরতির পর তাহার! নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় 

শিবানন্দজী আবেগ-কমশ্পিতক্ে কহিলেন, আচ্ছ! তোমরা আজকাল 
আর আগের মত মঠে আসছে! না৷ কেন ? আগে যেমন মঠে আসতে 

এখনও তেমনি এসো | জেনো, বাবুরাম মহারাজ তোমাদের যেমন 
ভালবাসতেন, আমিও তোমাদের তেমনি ভালবাসি |” 

এই ধ্যান-গম্ভীর মহাপুরুষের অন্তর্লোকে এমনতর প্রেমের ফন্তু 
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বহিতেছে একথা জানিয়া যুবক ভক্তদল বিশ্মিত হইলেন | ইহার 
পর হইতে বনু মুমুক্ষু ও ভক্ত সাধক শিবানন্দের শ্রেহচ্ছায়ায় আসিয়া 

উপবিষ্ট হইতে থাকে । বন্ুতর প্রাণ-শিখ! তাহার অধ্যাত্-জ্যোতিতে 

উজ্জ্লতর হইয়া উঠে। 

শিবানন্দ বিশ্বাস করিতেন, রামকৃষ্ণ মণ্ডলী ও বেলুড় মঠ, তাহার 
প্রভু রামকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় ও প্রেরণায় স্থষ্ট । মনে প্রাণে সদাই তিনি 
আশ! করিতেন, এই মণ্ডলী ও মঠ হইবে অধ্যাত্স-শক্তির এক বিরাট 

উৎস। তাই নিষ্ঠাভরে নিজের আত্মিক সাধনা! ও কর্মসাধনাকে এই 
মঠের সহিত একাস্তভাবে তিনি যুক্ত করিয়া দিলেন। নিজে যেমন 
সদ্গুক শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনায় সদ! বিভোর থাকিতেন তেমনি মঠের 
কম্মী, ব্রহ্মচারী ও সন্াসীদের মধ্যেও বিস্তারিত করিতেন সেই 
চিন্তা ও সাধনার ধারা । 

'অধাত্-আলোচন। প্রসঙ্গে যে কোন ব্রহ্মচারী সন্গ্যাসী ও তক্তের 

চেতনাকে তিনি অবলীলায় উদ্ধতর স্তরে নিয়া যাইতে পারিতেন। 

তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সংপ্রসঙ্গ ও সাধন তত্বের আ্োত উচ্ছৃসিত 

হইয়! উঠিত। 

কোন গৃহস্থ ভক্ত একবার বলিতেছিলেন, “মহারাজ, জীবনে কত 

পাপ করেছি । আপনি মহাপুরুষ । আমায় কপ! করুন|” 

শিবানন্দ দুটকঠ্ে কহিলেন, “তুমি আর কি পাপ করেছ, বাবা ? 
তুমি কি ঠাকুরের কথা শোননি ? ঠাকুর প্রায়ই বলতেন, পাপ-_ 
তুলোর পাহাড়। পাড় প্রমাণ তুলো যেমন সামান্য অগ্রিষ্ষুলিঙ্গেই 

অচিরে ভন্মীভূত হয়, তেমনি তগবানের কপাকণ। লাভে পাহাড়- 

প্রমাণ পাপও ধবংস হয়ে যায়। তোমার কোন ভয় নেই । তাকে 

ডাক, তার নাম করে।। আর কিছু করতে হবে না!” 

রখচীর তক্তগণ একবার শিবানন্দ মহারাজকে তাহাদের উৎসবে 

নিয় গিয়েছেন । এটি ছিল ঠাকুর রামকৃষ্ণের পুণ্য-জন্মতিথি উৎসঁব। 

শিবানন্দজী ইঞ্টদদেবের পুজায় উপবিষ্ট হইলেন। দীর্ঘকাল ধ্যানস্থ 
থাকিয়। ঠাকুরের চরণে পুষ্পবিস্বদল দিয়া তখন পুজাকক্ষের বাহিরে 
আসিলেন, তখন তাহার দেহ ভাবাবেশ ও দিব্য অন্ভূতিতে থর থর 
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করিয়া কাপিতেছে, নয়ন ছুটি রক্তবর্ণ। এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী সেই সময়ে 

'আসিয়া তাহার পদতলে লুটাইয়া পড়েন। 
শিবানন্দজী প্রশ্ন করিলেন, “কি চাই ?” মহিল। ভক্তটি করজোড়ে 

কহিলেন, “মুক্তি ।” : 

ধীব প্রশান্ত কণ্ঠে মহাপুকষ উত্তর দিলেন, “আচ্ভা ত1 হবে| 
আমি ঠাকুরকে বলব।” প্রত্যয় ও ককণার দীপ্তিতে তাহার আনন- 
খানি তখন সমুজ্জল। 

এই সময়ে এক উপদেশ-প্রার্থী ভদ্রলোক তাহাকে বলিতেছি?লন, 

“ঠাকুবের নামই তো শুন্ছি, তাকে দেখবার সৌভাগ্য তো৷ আমাদের 

হল না, মহারাজ !” 

তীক্ষকণ্ঠে তিনি কহিলেন, “মে কি কথা ? ধার! তগবানের পুত্রকে 
দেখেছে, তার। যে তগবান্কেও দেখেছে! আমি আর আমার পিত। 

যে একই |” এই তেজোদ্প্ত বাণী শুনিয়া সকলে নিনিমেষে সম্ভ্রমভরে 

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। 

বহুদিন আগের কথা । শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্র, 

রাখাল, তারক প্রভৃতিকে বলিতেছিলেন, “গ্ভাখঙ কালে তোদের বহু 
লোককে দীক্ষা দিতে হবে ।” 

তারক বলিয়। উঠিলেন, “আমি কিন্তু ওসব পারবে! ন1।” 

ঠাকুর তখন উত্তর দিয়াছিলেন, “সে ঈশ্বরের ইচ্ছা । পরে দেখা 

যাবে। তুই এখন অত ভাবিস্ কেন ?” 

সেই এঁশী ইচ্ছা এইবার বুঝি রূপায়িত হইতে থাকে । এতদিন 
শিবানন্দ মহারাজ কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই | মুমুক্ষু ভক্তের কত 

কাদাকাটি করিয়াছে, প্রবীণ গুরুভ্রাতার। বার বার অন্থুরোধ উপরোধ 
করিয়াছেন, তিনি সে সব কানে তোলেন নাই। ১৯২২ খুষ্টাবে ঢাকা 

পরিভ্রমণের কালে, দীক্ষাদান সম্পর্কে তাহার মত পরিবন্তিত হয়, 

সম্মত হন মুমুক্ষুদের সাহায্য দানে । 

ঢাক! শহর ও পুর্বববঙ্গের অন্ঠান্ত অঞ্চলের অনেক ভক্ত স্বামী 

শিবানন্দের কাছে কাতর প্রার্থনা জানান দীক্ষার জন্য । শিবানন্দজীর 

মন এবার নরম হয় এবং কয়েকদিন ঠাকুরের কাছে প্রার্থন৷ জানান 



স্বামী শিবানন্দ ২৮১ 

তাহার নির্দেশের জন্য । এ নির্দেশ তিনি লাত করেন, এবং মঠ ও 

মণ্ডঙ্গীর অধ্যক্ষ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট আদেশপ্রার্থী হ্টয়। তিনি 

এক পত্র লিখেন। 

্রক্মানন্দজী উল্লাসত হইয়া উত্তর দেন, পখুব দিন, প্রাণ খুলে 
দীক্ষা দিন! আপনার কাছে যার! দীক্ষা পাবে তাদের জীবন তো৷ 

ধন্য হয়ে যাবে।” 

শিবানন্দ মহারাজ এই সময়ে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, “ঢাকাতে 

আমি প্রায় দেড়মাস ছিলাম । সেখানে অনেক নরনারী শ্রীশ্রীঠাকুরের 

ইচ্ছায় তাহার নাম পাইয়াছে । সে সময় ঠাকুরের প্রেবণায় আমাব 

ভিতর একটি ভাব মাসিয়াছিল ।” 

মঠের নবীন ব্রহ্মচারীদের উপদেশ দিতে গিয়া শিবানন্দজী 

উদ্দীপিত হইয়া উঠিতেন, স্নেহপুর্ণ কণ্ঠে বলিতেন,৯ “খুব ডেকে যাগ 
খুব তার নাম ক'রে যাও। তাব উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে পড়ে থাক 
_যখন য দরকার তিনি সব দেবেন। পবিত্রতা ধন্মজীবনের 

ভিত্তি। পবিত্র হাদয়ে ৬গবান্ শীঘ্র প্রকটিত হন, কায়মনোবাক্যে 
পবিত্র থাকার চেষ্টা করো | এখন তো তোমাদের ছাত্র জীবন। ছাত্র 

জীবন বডই পবিত্র! ঠাকুর পবিভ্রহৃদয় ও বিষয়-বাসনাহীন ছেলেদের 
খুব ভালবাসন্দেন। যার মনে বিষষের দাগ লাগেনি তার শীঘ্র শীত্ত 

চৈতন্য হবে। আব দরকার শ্রদ্ধ। ও বিশ্বাস। যেমন বললাম, সবল 
প্রাণে সব বিশ্বাস ক'রে নিয়ে ঠিক 2েমনি ভাবে সাধনায় লেগে যাও । 

দেখবে তার দয় তবে-- খুব আনন্দ পাবে । আসল কথা কাজ 

করতে হবে। ঠাকুর বলতেন--খালি সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে বসলে তো 
নেশ। হবে না। সিদ্ধি আনতে হবে_ পরিশ্রম ক'রে ছুটতে হবে, 

সিদ্ধি খেতে হবে-তবেইঈ নেশা হবে|” তেমনি ভগবানের নাম 

করো, তার ধ্যান করো, তার কাছে প্রার্থনা করো-_ আন্তরিক ভাবে, 

তবেই আনন্দ পাবে ।” 

সে-বার একটি মহিল। ভক্ত মহ্াপুরুষের কাছে নিবেদন করেন, 

১ শিবানন্দ বাণী ২ উদ্বোধন 
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বাবা, আমাদের কি ক'রে উদ্ধার হবে? কি ক'রে এ মায়া থেকে 

মুক্ত হব? আপনি একটু আশীর্বাদ করুন ।” 

তিনি এ কথার উত্তরে ন্নেহপূর্ণ স্বরে কহিতে লাগিলেন, “ঘ্ভাখো, 
আসল কথাট। কি জানো, এ সংসার যে অনিত্য, এ বোধ তার 

কৃপা ছাড় হয় না। একমাত্র ভগবানের শরণাগতি ছাড়। এ-মায়া- 

জাল কাটাবার অন্য কোন উপায় তো নেই ম1! শ্রীভগবান্ নিজেই 

গীতাতে বলেছেন-_ 

“দেবী হোষ। গুণময়ী মম মায়। ছুরত্যয়।। 
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ 

-এই যে দৈবী মায়া, যা জীবকুলকে মোহিত ক'রে রেখেছে, 
তা বাস্তবিকই তুস্তরা, এ মায়ার হাত থেকে পরিভ্রাণ পাওয়া 

বড়ই কঠিন। কিন্তু যার অনন্ত মনে আমায় ভজন করে, তার 

এই দৈবী মায়া অতিক্রম করতে পারে, এ মায়ার হাত থেকে 
অব্যাহতি পায়। 

«অনন্ত মনে তাকে ডাক! ছাড়া আর তো! জীবনে কোন উপায় 

নেই । তোমর! সংসারে রয়েছ, নানা! কাজকম্ম আছে । তোমাদের 

তো সাধনভজন করবার মত সময় নেই । তোমর] তার শরণাগত 

হয়ে পড়ে থাক আর ক্াদ। কেবল কাদ আর প্রার্থনা করো, প্প্রতু 

দয়া করে।, দয় করে1। কাদতে কাদতে মনের ময়ল। ধুয়ে যাবে। 

তখন তিনি সহত্র নূর্ধ্যপ্রভায় প্রতিভাত হবেন । তখন দেখবে যে 

তিনি অন্তরেই রয়েছেন । খুব কাদবে আর মধ্যে মধ্যে সদসৎ বিচার 

করবে। একমাত্র ভগবান্ই সত্য, আর সংসার, জন্মমৃত্যু, সুখহুঃখ 
সবই অনিতা | এইরকম বিচার আর প্রার্থনা করতে করতে তবে 

তার দয়। হবে ; সংসারের প্রতি ঘৃণা জন্মাবে এবং মন শ্রীভগবানের 

দিকে যাবে |” 

সাধারণভাবে মঠের ভক্ত সাধকের! শিবানন্দ স্বামীর ধ্যান- 
পরায়ণ, গম্ভীর রূপটির সহিত পরিচিত ছিলেন । কিন্তু নবীন তক্তাদের 

সঙ্গে মেঙলামেশ। করিতে গিয়া হাসি-তামাশাও তিনি কম করিতেন 

না। মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এ সম্পর্কে বলিয়াছেন £ 
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“হাসি-তামাশার তিতরেও একটা বিশেষত্ব দেখতুম, যদিও তিনি 
নানা রকম রঙ্গভঙ্গী ক'রে নিজে হাস্চেন বা! অপরকে হাসাচ্ছেন, 

কিন্তু তা হলেও তার মনটা! আর একদিকে রয়েছে । মুখে তিনি এক 

বলছেন-_মন কিন্তু আর এক দিকে । উনি সেট! এমনভাবে ৰলছেন 

যে তাতেও আর একট। বড় উচ্চভাব রয়েছে । আবার এই রঙ্গভঙগী 

করবার মুহূর্তেক পরেই তিনি গম্ভীর ধ্যানমগ্ন পুরুষ হইয়া যাইতেন / 
তখন আর পুর্ব্বের সে গলার আওয়াজ নাই, চোখের আর সে চাটনি 
নাই, মুখের আর সে ভাবও নাই! সহসা এক গন্ভীর ধ্যাননিমগ্ন 

ব্যক্তির বিকাঁশ পাইল এবং যাহার! পুর্বেব তারকদার চাপল্যের কথ! 

শুনিয়। হাস্-কৌতুক করিতেছিল তাহারাও তারকদার এই আশ্চর্য্য 
ভাব পরিবর্তনে স্তম্ভিত ও সংযত হইয়া যাইল। 

“আজীবন কাল আমি তারকদাকে দেখিয়াছি যে, তিনি জগং 

হইতে সব সময় যেন প্রথক বা বিচ্যুত রহিয়াছেন। এইটিই তাহার 
স্বাভাবিক ভাব ছিল। এই জন্যই বোধহয় জীবনের প্রথম অবস্থায় 

তিনি বিশেষ কিছু কাধ্য করিতে পারেন নাই এবং সকলে তাহাকে 

যতটা উচিত ততট। শ্রদ্ধা করে নাই। কিন্তু জীবনের শেষ ভাগে 

যখন এই তাবটি ঘনীতৃত হইয়া বেশ প্রচ্ছ্টিত হইয়া উঠিল তখন 
তাহাকে সকলেই জীবনুক্ত পুকব বলিয়। সম্মান করিতে লাগিল! 
যাহা হউক তিনি সকল ভাবই বুঝিতেন, সকল ভাবকেই শ্রদ্ধা 

করিতেন, কোন ভাবের বিরোধী ছিলেন না। তবে তাহার স্বভাব- 

সিদ্ধ ধ্যানী ভাবটি তাহার প্রিয় ছিল-_এই মাত্র । এইজন্য তিনি 

তাগুবনৃত্যে বা অন্ত প্রকার ভাবেতে ততট। মিশিতেন না, দূর হইতে 
সমস্ত দেখিতেন। তিনি ধ্যানী ছিলেন-_কীর্তনী ছিলেন ন11” 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। জাতি 
বর্ণ ধর্ম নিধিবশেষে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আদিতেছে কত 
ভক্ত, কত মুযুক্ষু। ইহাদের দেখিয়া শিবানন্দজীর আনন্দের অবধি 

নাই। এক সুশিক্ষিত মুনলমান ভক্ত ঠাকুরের নাম নিয়া সাধনা 
করেন, কপাও কিছু পাইয়াছেন। সপরিবারে শিবানন্দ মহারাজের 
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কাছে আসিয়া, সেদিন তিনি উপস্থিত । এই সাক্ষাৎ সম্পর্কে শিবানন্দ 

হর্যভরে একদিন বলিয়াছিলেন £ 

“ভক্ত মুসলমান ভদ্রলোকটি বললেন, আপনাকে দর্শন করতে 

এসেছি । আমার স্ত্রী বিশেষভাবে আগ্রহাম্বিত হয়ে এসেছেন । তার. 

কিছু বলবার আছে । এই বলে তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন । 

ভার স্ত্রী তখন খুব ভক্তিভরে আমায় প্রণাম ক'রে অনেক প্রাণের কথা 

বললেন। তিনি বাল্যকাল হতেই কৃষ্ণভক্ত, শ্রীকষ্ণকে বালগোপাল 

ভাবে ভজন! করেন, এবং দর্শনাদিও মাঝে মাঝে পান। তারপর 

ঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ পড়ে ঠাকুরের উপর তার খুবই ভক্তি 
হয়েছে! তার ধারণা, তার ইঠ্টদেবই রামকৃষ্ণরূপে জগতে অবতীর্ণ 

হয়েছেন। দেখলুম যে ঠাকুরের উপর অগাধ ভক্তি । বেশ সাধন- 
ভজন করেন। ঠাকুরও নানাভাবে তাকে কৃপা করেছেন । শেষটায় 
বিদায় নেবার সময় হাটু গেড়ে প্রণাম ক'রে বললেন-_আমার মাথায় 

হাত দিয়ে একটু আশীর্বাদ করুন। অদপনি শ্রীরামকৃষের সঙ্গ 
করেছেন, তার কৃপা পেয়েছেন। আপনার যে হাত শ্রীরামকৃষ্কে 

স্পর্শ করেছে সে হাত আমার মাথায় একটু দিন |” আর কি কানা ! 
আমার তো কেবল মনে হতে লাগল “ধন্য প্রভু, ধন্য তোমার মহিমা ! 

তোমায় কে বুঝবে বল ? সেই শিব-মহিয়ঃ স্তোন্রের কথা মনে হল-__ 
তব তত্বং ন জানামি কীদৃশোইসি মহেশ্বর | 

যাদ্শোইসি মহাদেব তাদৃশায় নমোনমঃ ॥ 

“তে মহেশ্বর, তুমি যে কিরূপ - তোমার তত্বকি, তাতো আমি 

জানি না। হে মহাদেব, তুমি যেরূপই হও সেইরূপ তোমাকেই 
ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার ।” বাস্তবিক ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের এ কথাই 
বলতে হয়। তাকে কে বুঝবে? ঠাকুরের আরও অনেক মুসলমান 

ভক্ত দেখেছি। একজন দেখলুম কাডডাপায়। খুব মানী লোক, 
গভনমেণ্ট খান খানবাহাছুর খেতাব দিয়েছে । তুর! সুফী সম্প্রদায়ের, 

কিন্তু ঠাকুরের উপর খুব তক্তি। ওখানে ঠাকুরের একটি ছোট 
আশ্রম আছে। এঁ খান বাহাতুর এবং স্থানীয় কালেইর--তিনিও 

মুসলমান -_প্রভৃতি পচজনে চেষ্ট। ক'রে এ আশ্রমটি করেছিলেন । 
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আমর1 তিন চারদিন ওখানে ছিলুম। প্রায়ই দেখতুম, কি সকালে 
কি বিকেলে, সেই খান বাহাছুর ঠাকুরমণ্ডপের এক কোণে বসে 
আছেন খুব দীনহীন ভাবে, আর একদৃষ্টে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে 
আছেন । তাপ ধারণ। যে, তাদের পয়গম্বর মহম্মদই এবার রামকুষ্জ- 

রূপে জগতের কল্যাণের জন্য এসেছেন । এমনি ক'রে কত ভাবে যে 

ঠাকুর কত লোককে কৃপা করেছেন, তা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির 
'অগম্য 1৮ 

সেদিন এক গৃহস্থ ভক্ত সাধন-ভজন ও জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে 

শিবানন্দ মহারাজের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। উত্তরে 

তিনি বলেন, “ঠাকুরের কথাতেই তো 'আছে সংসারের সব কাজ 
করবে কিন্তু মন রাখবে ঈশ্বরে | যেমন বড়মান্থুষের বাডীর দাসী 

সব কাজ কচ্ছে, কিন্ত সারাটি মন পড়ে আছে দেশে নিজেব বাড়ীর 

দিকে | তেমনি সংসারে থাকতে হবে 'অনাসক্ত হয়ে । স্ত্ীপুত্র, আত্মীয়- 
স্বজন সকলেরই সেবাযত্ব করবে ; কিন্তু প্রাণে প্রাণে জানবে যে, 

তোমার একমাত্র আপনার জন শ্রীভগবান্। তিনি ছাড়া তোমার 

মার কেউ নেই । তা বলে স্ত্রীপুত্রদের অবহেলা! করবে না। তাদের 

ভগবানের প্রেরিত জীবজ্ঞানে, ভগবানের অংশজ্ঞানে যথাঁশক্তি সেবা 

করবে। তাদের সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গ করবে । 

“সংসারে থাকবে 7 কিন্তু মন যেন সংসারে আবদ্ধ হয়ে না থাকে । 

আর ঠাকুর বলতেন__-“বিচার কর! খুব দরকার । সংসার অনিত্য, 
ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য ও সত্য বন্ত্ব। টাকায়কি হয়? ভাত হয়, 

ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয় এই পধ্যস্ত । কিন্তু তাতে 

ভগবান্ লাভ হয় না। অতএব টাকা কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হতে 

পারে না| এর নাম বিচার 1” খুব বেশী সাংসারিক উচ্চাকাকক্ষা মনে 

স্থান পেতে দিও না । সাধারণভাবে জীবনযাত্রার বন্দোবস্ত তো ক'রে 

নিয়েছ ; তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে | মনের স্বাভাবিক গতিই নিয়দিকে-_ 

কামকাঞ্চন ও মানযশের দিকে । সেই ছড়ানে। মনকে গুটিয়ে এনে 
শ্ীভগবানের পাদপন্মে লীন করতে হবে। জীবনে মানুষের সব 
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চাইতে বড় উচ্চাকাজ্্ষা হচ্ছে ভগবান লাত। সেই উচ্চাকাতক্ষাই 
মনে সর্বক্ষণ ধরে রাখবে এবং সে লক্ষ্যে যাতে পৌছতে পারো তার 

জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে |» 

তরুণ সাধকদের পক্ষে মনকে শান্ত করিয়া গুটাইয। আনা, ধ্যানে 
নিমজ্দিত হওয়। একটা! বড় সমস্ত । এ সম্পর্কে তাহাদের উৎসাহ দিয়। 

বলিতেন, “এজন্য মোটেই ভেবে। না । অশান্ত মনকেও ক্রমে শাস্ত 

করে ধ্যেয় বস্তূতে একাগ্র করা যেতে পারে । ধ্যান জপ করতে 

আসনে বসে তখনই জপ বা ধ্যান শুরু করো না। প্রথমটায় 

ধীরভাবে বসে ঠাকুরের নিকট কাতর প্রার্থনা করবে । ঠাকুর হলেন 
জীবস্ত সমাধিস্বরূপ, তার কাছে আন্তরিক প্রার্থনা ক'রে তাকে 

চিন্তা করলেই মন সমাহিত হয়ে যাবে | বলবে-_ প্রভু, আমার 
মন স্থির ক'রে দাও।” এই ভাবে খানিকক্ষণ প্রার্থনা ক'রে ঠাকুরের 

সমাধির কথ! ভাব্বে। তার যে ছবি দেখছো এ ছবি খুব উচ্চ 

সমাধি অবস্থার ছবি। সাধারণ লোক এ ছবির কোন তাৎপধ্য 

বুঝতে পারে না। পরে চুপচাপ বসে মনকে লক্ষ্য করতে থাকবে যে, 

মন কোথায় ছুটে যায়। তুমি তো আর মন নও | মন হল তোমার, 
তুমি মন হতে স্বতন্ত্র আত্মন্বরূপ। ধীরভাবে দ্রগ্তার মত বসে মনের 

গতিবিধি লক্ষ্য ক'রে যাবে। অনেকক্ষণ ছুটোছুটি করার পর মন 
আপনা হতেই শাক হয়ে পড়বে । তখন মনকে ধরে এনে ধ্যানে 

লাগাবে । যতবার মন পালিয়ে যাবে ততবারই মনকে ধরে নিয়ে 

আসবে । এই রকম করতে করতে দেখবে যে, মন ক্রমে ক্লাস্ত হয়ে 

যাবে । তখন খুব প্রেমের সহিত ভগবানের নাম জপ করবে, তার 
ধ্যান করবে। কিছু দিন ঠিক যেমন ক'রে বল্পুম তেমনি ক'রে যাও 
দেখবে যে, মন তোমার বশে এসেছে । তবে কিন্তু খুব নিষ্ঠার সঙ্গে 
নিত্য নিয়মিতভাবে এটি ক'রে যেতে হবে ।” 

“ভগবান্ লাভের ব্যাকুলতা একদিনে আসে ন৷ এবং তার কৃপা 

ছাড়াও হয় না। সেজন্য নিত্য অভ্যাস করতে হয়__আর কেঁদে 

কেদে প্রাণের আবেগ জানাতে হয়-_প্রভু, দয় করো, আমি সাধারণ 

মান্থব। তুমি দয়! ক'রে দর্শন না দিলে আমার সাধ্য কি যে তোমার 
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দর্শন পাই! কুপা করে প্রভু । এই ছুর্বলকে কৃপা করো” এভাবে 

নিতা প্রার্থনা করবে । যত তার জন্য কাদবে তত মনের ময়লা ধুয়ে 

যাবে। আর সেই স্বচ্ছ মনে শ্রীভগবান্ প্রতিভাত হয়ে উঠবেন। 
তোমর। সাধু হয়েছ, তার নাম ক'রে ঘরবাড়ী ছেড়ে এসেছ-_তার 

উপর তো তোমাদের দাবী আছে । ঠাকুরকে খুব আপনার ভেবে 
তার উপর জোর করবে । দয়া কববেন বলেই তো৷ তিনি তোমাদের 

মা বাপের কোল থেকে টেনে 'গনেছেন এবং তার আশ্রয়ে তার সঙ্বে 

স্থান দিয়েছেন । 

পড়ে থাক, বাবা, শরণাগত হয়ে পড়ে থাকো তার দুয়ারে । 

পওচারী বাবা যেমন স্বামীজাকে বলেছিলেন, “গুরুকে ছয়ারমে 

কুত্তেকে মাফিক পড়ে রহে। |” স্বামীজী এ কথা আমাদের অনেকবার 

বলেছিলেন। কুকুর যেমন কখনও প্রভুর বাড়ী তাগ করে না, 

তাকে খেতে দাও আর নাই দাও, মারো আব যাই করো, লে যেমন 

কখনও প্রভুর বাডী ছেড়ে কোথাও যাবে না, হমনি আমাদেরও 

প্রভৃর দ্বারে একনিষ্ঠভাবে, তার শরণাগত হয়ে, পড়ে থাকতে হবে। 

ভাল খেয়ে হোক, মন্দ খেয়ে হোক, মিঠে খেয়ে হোক বা তেতো 

খেয়ে হোক, যো-সো। ক'রে যে শেষ পধ্যস্ত তার আশ্রয়ে পড়ে 

থাকতে পারবে তার হায় যাবে। 

“তোমর। ঠাকুরের আশ্রয়ে রয়েছ, তার সজ্ঞে স্থান পেয়েছ, 
তোমাদের আর ভাবনা কি? ঠাকুর যেমন বলতেন, 'বাপ যে 
ছেলেব হাত ধরেছেন, সে ছেলের আর পড়বার ভয় থাকে না। 

তেমনি যতদিন এ সঙ্ঘে তার আশ্রয়ে থাকবে-ততদিন কোন ভয় 

নেই, তিনি ঠিক তোমাদের উদ্ধার করবেন_ নিশ্চয় জেনো ।” 

তগবৎ-্দর্শন ও পরম শাস্তি লাভ সম্বন্ধে এক তরুণ মুমুক্ষু প্রশ্ন 

তুলিয়াছেন। উত্তরে শিবানন্দজী প্রশান্ত স্বরে বলিলেন £ 

“যাখো বাবা, শাস্তি লাভ করা অত সোজ। কথা নয। এরাস্তা 

খুবই কঠিন-_খুর কণ্টকাকীর্ণ__ 
'ক্ষুরস্ত-ধার! নিশিত হ্রত্যয়া। 

হর্গং পথস্তং কবয়ো। বদস্তি ॥: 
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_ক্ষুরের ধার যেমন তীক্ষ ও দুরতিক্রমনীয়, তত্বদর্শশীরা সেই 

আত্মসাক্ষাংকারের পথকে সেইরূপ ছূর্গম ব'লে থাকেন। এদৰ 

ন্ররষ্টা ঝধিদের কথা | এ বড় ছুর্গম পথ । বাইরে থেকে যত সোজা 

বলে মনে হয়, ততট। সোজ! নয়-_শ্মনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। ৃ 

কিন্ত আন্তরিকভাবে ঘি তাকে চাওয়। যায়-_তবে তার কৃপা হয়, 

এও সত্যি। ঠাকুরের জীবনীতে পড়েছ তো, তাকেই কত কঠোর 

সাধন। করতে হয়েছিল । তবে তো মাযজের দর্শন পেয়েছিলেন। অবশ্য 

তিনি সবই লোকশিক্ষার জম্ব করেছেন, তার কথা স্বতন্ত্র ॥ “ভগবানের 

উপর অনুরাগ না এলে কিছুই হবে না। আন্তরিক টাঁন চাই। ঠাকুর 

যেমন বলতেন, তিন টান এক হলে ভগবান্ লাভ হয়-_-সতীর পতির 

উপর টান, মায়ের সন্তানের উপর টান, আর কৃপণের ধনের উপর 

টান। এই তিনটান এক হলে যতটা ব্যাকুলতা জন্মায়, সেই পরিমাণ 

ব্যাকুলতা যদি কার প্রাণে 'মাসে তবেই তার ভগবান্ ও শাস্তি 

লাভ হয়।” 

এক ত্রহ্ষচারা সেদিন তাহার কাছে নিবেদন করিলেন, “মহারাজ, 

ঠাকুর তো বলেছেন, সাধুর পক্ষে স্ত্রীলোকের পট পধাস্ত দেখতে 

নেই, জিন্ত আমাদের তো৷ নান! কাজকর্মে স্রীলোকের সঙ্গে কথাবার্ত। 

পথ্যন্জ বলতে হয়। এসব অবস্থার ভেতর আমাদের কিভাবে থাকতে 

হবে ?” 

মহাপুরুষ কিছুট। মৌন থাকিয়া বলেন, “গ্যাখো: বাবা, বাড়ীতে 

যখন ছিলে তখন মা বোন ছিল তো? মা, বোনদের সঙ্গে যেমন সরল 

প্রাণে মেলামেশা! করতে, ঠিক সেই রকম মন নিয়ে এখানে 

স্ীলোকদের সঙ্গে প্রয়োজন মত কথাবার্ত। বলবে । মনে মনে ভাববে 

যে তার! তোমার মা, বোন। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এমন কি 

ভক্ত স্ত্রীলোকদের সঙ্গেও কথাবার্থা না বলাই ভাল--বিশেষ ক'রে 

আলাদাভাবে । পাঁচজনের সামনে কাজকর্মের কথ! বলতে পার। 

তোমর! সাধু হতে এসেছ, নিজের ভাব বজায় রেখে, নিজ আদর্শের 

দিকে দৃষ্টি রেখে সর্বদা চলবে । নারী জাতিকে সাক্ষাৎ জগজ্জননীর 

ংশ বলে জ্ঞান করবে । এই হল সাধন! ।” 
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“কিন্ত তাতেও যদি মনে কুভাব আসে তো। কি ক'রব মহারাজ ?” 
মহাপুরুষজী তহৃত্তরে একটু দৃঢন্বরে বল্লেন, “যেখানে সেখানে 

মেয়েমান্থষ দেখলেই যাদের মনে কুভাবের উদয় হয় তার! সাধু 
হবার তো! উপযুক্ত নয়ই এমন কি লোকসমাজে থাকারও উপযুক্ত 
হয়নি । তাদের উচিত এমন কোন নিভৃত স্থানে চলে যাওয়া যেখানে 

ম্্রীলোকের কোন সংশঅ্রব নেই এবং সেখানে দীর্ঘকাল কঠোরভাবে 
জীবন যাপন ক'রে মনের এ সকল পশুপ্রবৃত্তি সমূলে ধ্বংস ক'রে 
তবে লোকসমাজছে আসা উচিত। সমাজেরও একটা নিয়ম আছে। 

একট! শৃঙ্খল। আছে ।” 
জপের কার্্যকারিতার উপর শিবানন্দ মহারাজ সব সময়েই 

গুরুত্ব আরোপ করিতেন । এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া এক তক্তকে 

বলিয়াছিলেন, “প্রীতির সঙ্গে বার বার নাম করাই জপ | তাই করবে, 

করতে করতে আনন্দ পাবে । জপের বিশেষ কোন নিয়ম নেই-_ 

সব সময় চলতে, ফিরতে, খেতে, শুতে, শয়নে স্বপনে জাগরণে 

সর্বাবস্থায়ই জপ করা চলতে পারে । আসল জিনিস হল- প্রেম । 
যত প্রেমভরে তার নাম করবে তত বেশী আনন্দ পাবে । তিনি যে 

অন্তধ্যামী-তিনি দেখেন প্রাণ । প্রাণে ব্যাকুলতা এলে- ব্যাকুল 

হয়ে তাকে ডাকলে--সঙ্গে সঙ্গে ফল প্রত্যক্ষ করবে । বালক যেমন 

মা-বাপের কাছে আব্দার ক'রে কাদে, ঠিক তেমনি ক'রে তার কাছে 

বিশ্বাস ভক্তি প্রেম চাও, নিশ্চয় পাবে । তিনি জীবস্ত জাগ্রত দেবতা, 
পতি'ত পাবন, কলিকল্মবহারী, পরম কারুণিক, ভক্ত বংসল ও প্রেমময়। 

খুব তার নাম ক'রে যাও। সব সময় তো! যতটা পার জপ করবেই ॥ 

কিন্ত বিশেষ ক'রে সকালে সন্ধ্যায় নিয়ম ক'রে, নিন্দিষ্ট সময়ে, একই 

স্থানে বসে জপধ্যান কর! খুব দরকার | তাই করো ।” 

এ সম্পর্কে আর একদিন আরে৷ বিশদ করিয়া কহিলেন, “জপ 

তিন রকমে করা যেতে পারে । মালাতে হাতের করে বা মনে মনে। 

মনে মনে 'জপ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ জপ। তুলসীদাস বলেছেন, “মাল। 
জপে শালা, কর জপে ভাই, মন জপে তো বলিহারি যাই | মনে মনে 

জপ করার অভ্যাস করলে চলতে ফিরতে, খেতে শুতে সব সময়ই জপ 
১০ষ-১৯ 
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কর। যেতে পারে । কিছুকাল এভাবে মানস জপের অভ্যাস করলে 

তখন এমনি ঘুমের সময়ও জপ ঠিক চলতে থাকবে এবং সর্বক্ষণ মনে 
একট1 আনন্দের ধার বইবে। তবে প্রথম প্রথম সখ্য] রেখে জপ 
করা৷ ভাগ; এবং নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিদিন অন্তত ছবার ক'রে আসনে 
বসে নির্দিষ্ট সখ্যক জপ করবে, আর এক একবারে হাজারের যেন 
কম ন| হয়-_তার বেশী যত পার! যায় ততই ভাল । সংখ্যা করেও 

রাখ! চলে বা মালায়ও রাখ! যায়। 

“ঠাকুর বলতেন, “নাম নামী অভেদ" ইষ্টমন্ত্র জপের সঙ্গে সঙ্গে 

ইষ্টমৃত্তিও চিন্তা করবেন। এই ভাবে জপ ওধ্যান এক সঙ্গেই হতে 
পারে। ভগবান্ অন্তধ্যামী_ তিনি দেখেন প্রাণ। তিনি সংখ্য1ও 

দেখেন না, সময়ও দেখেন না। ঠিক ঠিক আস্তরিকভাবে একবারও 
যদি ভগবানের নাম নেওয়া যায়, তাতে উড়ো-উড়ো মন নিয়ে লক্ষ 

জপের চাইতেও বেশী ফল হবে। চাই ইষ্ট চিন্তার তীব্রতা, চাই 

ব্যাকুলত৷ আর চাই আস্তরিকতা ৷ প্রাণে ব্যাকুলত৷ এলে শীঘ্রই হয়ে 
যাবে। এসব একদিনে হয় না রোক ক'রে লেগে পড়ে থাকতে 

হয়, ক্রমে সব হয়।” 

১৯৭০ খুষ্টাব্দ হইতে প্রায় সতের বৎসর স্বামী শিবানন্দ বেলুড়ে 

থাকিয়া মঠ ও মিশনের দায়িত্ব-পূর্ণ পরিচালনা কাধ্যে আত্মনিয়োগ 

করেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইতিপূর্বে 

বার বার তাহাকে অনুরোধ জানাইয়াছেন__তপত্যায় নিমগ্ন না 
থাকিয়া! তিনি যেন মঠ ও মিশনের কল্যাণকর্মে আগাইয়া আসেন। 

কিন্তু ধ্যানী সাধক শিবানন্দকে তখন এ বিষয়ে তেমন উৎসাহী হইতে 

দেখা যায় নাই। কাণী অদ্বৈত আশ্রমের সংগঠনে, মিশনের বিভিন্ন 

জ্রাণ কর্মে, রামকৃষ্ণ বাণীর প্রচারে মাঝে মাঝে তিনি দায়িত্বভার 

গ্রহণ করিয়াছেন, ঠিকই, কিন্তু একটানা ভাবে মঠ ও মিশনের 
পরিচালনাকে কিছুটা! এড়াইয়। গিয়াছেন। এবার তাহার পূর্বতন 
মানসিকতায় পরিবর্তন দেখ। দিল। 
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এ প্রসঙ্গে শিবানন্দ মহারাজের জীবনীকার স্বামী অপূর্ববানন্দ 
লিখিয়াছেন, “মহাপুরুষজীর জীবনের যেন একটি নৃতন অধ্যায় 
আরম্ভ হইল ; যিনি প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বংসর কাল অনেক সময়েই 

প্রব্রজ্যা ও নির্জনবাসে কাটাইয়াছিলেন- কোন প্রকার গুরু 

দায়িতপুর্ণ কাজে জড়িত হইতে যেন দ্বিধা বোধ করিতেন, এইবার 
তিনিই স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্দেশে ঠাকুরের কাজে ষোল-আনা 
আত্মনিয়োগ করিলেন। এখন হইতে দীর্ঘ সতের বৎসর কাল তিনি 
তীর্থভ্রমণ বা নির্জনবাস ভুলিয়া! গিয়া অনুগত ভৃত্যের ম্যায় প্রতুর 

দ্বারে বেলুড় মঠে পড়িয়া রহিলেন, ঠাকুরের কাধ্য উপলক্ষ ছাড়া তিনি 
আর কোথাও যান নাই। অনেক বৎসর পূর্বে স্বামীজী শিবানন্দকে 
একদিন সপ্রেমে জড়াইয়! ধরিয়। বলিয়াছিলেন-_“তারকদা, আপনাকে 

তপস্তায্স যেতে দেব না” কিন্তু শিবানন্দের মনের অবস্থা এমনই 

ছিল যে, তিনি স্বামীজীর এ অনুরোধ রক্ষা করিঠে পারেন নাই |” 

এবার মহাপুরুষের অভ্যুদয় ঘটিল কম্মযোগের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে। 

১৯২২ সালের এপ্রিল মাস। রামকৃষ্ণমণ্ডলীর মুকুট মণি ব্রহ্মানন্দ 

মহারাজ তখন অন্তিম শয্যায় শায়িত। প্রিয় গুরুভ্রাতার বিচ্ছেদের 

আশঙ্কায় শিবানন্দ অধীর হইয়। উঠিয়াছেন। ধ্যানাসনে বসিয়। 
মুমুষু ব্রন্মানন্দের রোগমুক্তির জন্য ঠাকুরের নিকট এই সময়ে তিনি 
প্রার্থন জানাইতে থাকেন । রাব্রিতে তিনি তিনবার বিদেহী রামকৃষণের 
সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। আর প্রতিবারই প্রার্থনার উত্তরে দেখ যায় 

ঠাকুরের মৌন ও গম্ভীর মুখ, প্রতিবারই তিনি প্রার্থনায় কোন সাড়া 
ন৷ দিয়া অন্তর্ধান হন। বুঝা! গেল, ব্রহ্মানন্দ আর মরদেহে থাকিবেন 
না। প্রভাতে উঠিয়া! শিবানন্দ সেবক-ত্রক্ষচারীকে এ কথাটি হতাশ 
প্রাণে বলিলেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ইহার পরই নিত্যধামে প্রস্থান 

করিয়াছিলেন ।১ 

স্বামী শিবানন্দ এইবার রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পদ 
গ্রহণ করিলেন। অভিমানশৃন্য মহাপুরুষ মঠ ও মিশনের ভার নিতে 

১ মহাপুরুষ শিবানন্দ হ্বামী £ অপুর্ববানন্দ 
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গিয়া ভাব গদ্গদ কে কহিলেন, «আমি তো তার (ব্রহ্মানন্দ 
মহারাজের ) চাকর । তার পাছুক1 মাথায় ক'রে এখানে বসে আছি। 

ভরত যেমন রামচন্দ্রের পাহুকা সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্য শাসন 

করেছিলেন, আমিও তেমনই মহারাজের পাছুকা মাথায় ক'রে তীর 
কাজ চালাচ্ছি-__-তিনি যেমন বুদ্ধি দেন তেমন করছি ।” 

এই সেবক-বুদ্ধি নিয়াই রামকৃষ্ণমগুলীর নেতা, মঠ ও মিশনের 

অধ্যক্ষ শিবানন্দ স্বামী তাহার গুরুদায়িত্ব পালন করিয়া! গিয়াছেন। 

দীর্ঘ বার বৎসর কাল বিরাট প্রতিষ্ঠানের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম 
করিয়৷ গিয়াছেন। 

শিবানন্দজীর প্রেমপুর্ণ ব্যবহার, শিক্ষা! ও সতর্ক দৃষ্টি ছিল সঙ্যঘের 
ভাবী কম্মণদের সাধনপথের মূল্যবান পাথেয়। 

“মিশনের কর্ম বড়__না ধ্যানজপ বড়” এই প্রশ্সের উত্তরে তিনি 

বলিতেন, “ধ্যান জপের প্রাধান্ত অতীতে ছিল, বর্তমানেও আছে, 

ভবিষ্যতেও থাকবে । কাজের কথা বলছো? ধ্যান-জপ বাদ দিয়ে 

ঠাকুর-স্বামীজীর সত্যকার আদর্শ অনুযায়ী কাজ তো কখনও করা 
যেতে পারে না । ওয়ার্ক আগ ওয়ারসিপ- কর্ম ও উপামনা, এক 

সঙ্গে চালাতে হবে।” 
তাছাড়া, বার বার তরুণ কম্মীদের মন্ঘে এই কথাটিও তিনি প্রবেশ 

করাইয়া দিতেন, “সজ্ঘের প্রতি আন্থগত্য হচ্ছে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি 
আন্মগত্য ৷” 

রামকৃষ্ণ মিশনের কর্*্পরিধি এ সময়ে দ্রুত প্রসারিত হইতেছে 

বহু নৃতন নূতন স্থানে বিস্তারিত হইতেছে মঠ ও কণ্মকেন্দ্র। তাই 
এই অধ্যাত্মগোষ্ঠীর সংহতির উপর শিবানন্দ এত গুরুত্ব দিতেন। 

ধ্যানসিদ্ধ শিবানন্দের এই সময়কার মুত্তিটি ছিল পরম প্রেমময়, 
পরম কারুণিক। আশ্রিতের সামান্য একটু প্রার্থনায়, আর্তের দৈন্ট- 
ময় সংবেদনে হৃদয় তাহার ভাবাবেগে আকুল হইয়া উঠিত, গলিয়া 
ঝরিয়। পড়িত| কেহ কেছ ভাবিতেন, এই কোমলকাস্ত মহাপুরুষ 

কি মঠ ও মিশন পরিচালনার ঝড় ঝঞ্চ। সহা করিতে পারিবেন ? দৃঢ 
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মুষ্ঠিতে হাল ধরিতে পারিবেন ? মনীষী ও সাধক মহেক্্রনাথ দত্ত 

মহাশয়ের মনেও এই চিস্তাটি দেখা দিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন £ 
“সেই সময় তার কণ্ঠের স্বর, চক্ষের দৃষ্টি ও মুখের ভাব এমন স্েহপূর্ণ, 
এমন নসর, এমন বিনয়ী ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, দেখিয়া! বোধ 

হইল যেন তিনি একটি পাঁচ ছয় বংসরের বালক মাত্র। সকলের 
কাছেই নম্র সকলের কাছেই বিনয়ী, সকলের কাছেই খজু। 

কথাগুলিতে যেন মিষ্টি মাখানো । 

“মহাপুরুষ শিবানন্দের এইরূপ খজু ভাব দেখিয়া! প্রথমটা আমি 
একটু ব্যথিত হইয়াছিলাম। মনে হইল, তিনি এইরূপ হইয়া যাইলে 
মিশনের সমস্ত কাজকর্ম কি করিয়া করিবেন। কারণ, সাধারণের 

ধারণা এই যে, যে ব্যক্তি তেজী ও দাপট করিতে পারে, সেই বড় 
কন্মী হয়| এইজন্, আমার প্রথম এই ভ্রমটা আসিয়াছিল এবং 
এইজন্যই আমি মহাপুকষ শিবানন্দের এই অতীব খজু ভাব দেখিয়া 
অতিশয় ব্যথিত ও চিস্তিত হইয়াছিলাম | ছু" তিনদিন তাহাকে 

বিশেষভাবে পধাবেক্ষণ করার পর বুঝিতে পারিলাম যে, মহাপুরুষ 
শিবানন্দ একটা নৃতন পথ বাহির করিলেন-__নম্রভাব, খ্ুভাব, 
এবং ভালবাসা দিয়াও প্রভূত কাধ্য কর! যাইতে পারে | পুর্ব ভাব 
একেবারে পরিবর্তন হইয়া যাইল এবং জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ 
যেন এক নৃতন ভাবের মানুষ হইলেন। 

“পরবর্তী কয়েক বৎমর তিনি যে অসীম ভালবাসা ও শক্তি 
বিকাশ করিয়াছিলেন, মুঠিগঞ্জের মঠে তাহা প্রথম লক্ষ্য করি। 
ইহাকেই বলে অহৈত্কী ভালবাসা-_ভালবাসার জন্যই তালবাসা-_ 
প্রতিদানের কোনই প্রত্যাশা নাই । মোট কথা, এই সময় হইতেই 
তাহার হৃদয় হইতে একট! ভালবাসা বা আত্মপ্রসারণের উৎস 

উঠিয়াছিল, আর তিনি তাহ। যাচিতভাবে চতুর্দিকে প্রবাহিত 
করিয়াছিলেন ।” 

কিছুদিন পরে শিবানন্দ স্বামী এলাহাবাদে মুঠিগঞ্জের মঠে গিয়। 

অবস্থান করেন। মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ও তখন এখানে উপস্থিত । 
প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি লিখিয়াছেন £ 
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“মুঠিগঞ্জের মঠে দেখিলাম-_কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধনী, কি 
দরিদ্র,কি মানী, কি সামান্ত লোক, মহাপুরুষ শিবানন্দের কাছে 

সকলেই সমান ভালবাস। পাইতে লাগিলেন । তাহারা সকলে এমন 

একটা লোকের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন যে, সেখানে এইসব 
পার্থক্য একেবারেই নাই, সকলেই তাহার আশীর্বাদ ও ভালবাসার 

পাত্র। কোনও প্রকার সামাজিক ব্যবধান বোধ বা অশ্ঠ কোন 

প্রকার পার্থক্যের ভাবও সেই সময়টা কাহারু&ি মনে ছিল না, 

কোনও প্রকার হিংসা, দ্বেষ, উঁচু নীচু ভাব কাহারও ভিতর রহিল 
নাঃ কিন্ত সকলেই যেন এমন এক মহাপুরুষের সম্মুখে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন যে ধাহার পরিধি ও উন্নতত্বের কিছুই পরিমাণ কর! 

যায় না। অথচ তিনি পাঁচ ছয় বৎসরের বালকের মতন । অনো- 

রণীয়ান মহতো! মহীয়ান্”__-অণুর চেয়েও তিনি ছোট, মহতের চেয়েও 
তিনি বড়। আমি দিনের পর দিন তাহাকে দেখিতাম এবং মনে 

মনে চিন্তা করিতাম, “এখন হইতে তিনি তাহার পুর্ব্ব সঞ্চিত শক্তি 

বিকাশ করিবেন এবং খজুতা ও মিষ্ট ভাষা দিয়া! তাহা জগৎকে 

বিতরণ করিয়া যাইবেন।” এই সময়টাকেই তাহার সাধনলব্ধ শক্তির 

বহিবিকাশের কাল বলা যাইতে পারে । 

«...দেখিলাম, মহাপুরুষ শিবানন্দের দেহের তিতর হইতে এক 
প্রলয়ঙ্করী অগ্নিশিখা উঠিতেছে_ তাহার কাছে উপস্থিত জ্যোতি সকল 

হীনপ্রভ হইয়। যাইতেছে * কিন্তু সেই অগ্নিশিখা, সেই জ্যোতি চক্ষুর 

পীড়াদায়ক নহে, সেই জ্যোতি অঙ্গুলি ও চণ্ম দ্ধ করে না। সেই 

অগ্নিশিখা, সেই দীপ্তিপুঞ্জ নিগ্ধ, স্থির ও মাধুধ্যপুর্ণ। ভালবাসা বা 
আত্প্রসারণ জ্যোতিরূপ ধারণ করিয়া তাহার ভিতর হইতে স্িগ্ধ 

কিরণ বিকীরণ করিতে লাগিল ।”' 

মহাপুরুষ শিবানন্দের কৃপাভাগ্ডার এবার যেন সবার জন্য উন্মুক্ত। 
প্রকৃত সাত্বিক আধার নিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আত্মসমর্পণের তাব 

নিয়া, যাহারা আসেন, ধন্ত হন তাহার দীক্ষার দাক্ষিণ্যে। সেবার 

সুদুর সিম্ধুপ্রদেশ হইতে একটি ভক্ত আসিয়াছেন। কিছুদিন আগে 
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্বপ্পে তিনি এক মন্ত্র লাভ করেন। ইহার ম্মার্থ বুঝিতে না পারিয়া 
শিবানন্দ স্বামীর নিকট পত্র লিখেন, তীব্র ব্যাকুলতা নিয় প্রার্থনা 
করেন দীক্ষা ও সাধন নির্দেশ । 

কিছুদিন পরে মহাপুকষের সম্মতি পাইয়া ভক্তটি বেলুড়ে চলিয়া 
আসেন । এবার মনোবাসন! তাহার পূর্ণ হয়, ধন্য হন স্বামী শিবানন্দের 
কৃপা লাভে । 

দীক্ষিত ভক্তটি মহাপুরুষজীর নির্দেশানুসারে এতক্ষণ ঠাকুর- 
ঘরের বারান্দায় বসে ধ্যান করছিলেন । ভক্তটি ঠাকুরঘর হতে এসে 

খুব ভক্তিভরে মহাপুরুষজীকে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে, তার চরণতলে 

উপবেশন কবে, করজোড়ে অশ্রুপূর্ণ লোচনে বললেন-__-“আপনার 

দয়ায় আমি শান্তিলাভ করেছি । স্বপ্ে মন্ত্র পাওয়া অবধি মন বড়ই 

অস্থির হয়ে পড়েছিল, কিছুতেই শাস্তি পাচ্ছিলাম না। একেবারে 

পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলাম । আজ আপনার মুখ থেকে সেই 

স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্র পেয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, স্বপ্নে যা দেখে" 

ছিলাম সবই সত্যি এবং স্বপ্নে আমায় যিনি কুপা করেছিলেন তিনি 
আপনিই ।” 

এই সিন্ধী ভক্তটির দীক্ষাদানের পর এক অপূর্ব দিব্য ভাবে 
শিবানন্দ মহারাজ আবিষ্ট হন। কিছুক্ষণ পরে এক সেবক ব্রহ্মচারী 
এ সম্পর্কে তাহাকে প্রশ্ন কবিলে তিনি উত্তব দেন, “আহা, লোকটি 

খুবই ভক্তিমান্! ওর উপর ঠাকুরের বিশেষ কপা আছে; তা না 
হলে অত ভক্তি হয় না। কার কেমন আধার, দীক্ষা দেবার সময় 

বেশ বুঝতে পারা যায়। যাদের আধার খুব ভালে তারা মন্ত্র পাওয়া 

মাত্রই বিহ্বল হয়ে পড়ে-_অশ্রু, পুলক, কম্পন এইসব হতে থাকে, 
সঙ্গে সঙ্গে কুলকুগ্ডলিনী জাগ্রতা হয়ে ওঠে, আর সহজেই ধ্যানস্থ হয়ে 

পড়ে । এ ভক্তটিকেও দেখলাম তাই । মন্ত্র শোন। মাত্রই সর্বাঙ্গে 
কম্পন ও একটু পুলক হতে লাগল এবং ক্রমে ধ্যানস্থ হয়ে পড়ল। 

আর কী প্ররেমাশ্র ! ছু চোখের কোণ দিয়ে ধারা বয়ে পড়ছিল। 

তাই দেখে আমারও খুব আনন্দ হচ্ছিল । ঠিক ঠিক ভক্তকে মন্ত্র 
১ শিবানন্দ বাণীঃ উদ্বোধন 
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দিয়ে খুবই আনন্দ হয়-_মন্ত্র দেওয়! সার্থক হয়। যাদের মন্ত্র পাবার 
ঠিক সময় হয়েছে তাদের হৃদ্পদ্ম যেন মন্ত্র পাবার জন্য বিকশিত ও 
উন্মুখ হয়ে থাকে এবং মন্ত্র পাওয়। মাত্র উহ! যেন সযত্বে আকড়ে 

ধরে। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল ঠাকুরের দয়ার কথ | আহা | 
তিনি কততভাবে কত লোককে কৃপা করছেন। দেশ-বিদেশের কত 

লোক যে তার কৃপা পাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। ধন্ঠ প্রভু !” 

সেবক ভক্তটি সবিনয়ে আবার প্রশ্ন করেন, “আচ্ছা মহারাজ 

দীক্ষামন্ত্র পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের তো৷ এতট। উদ্দীপনা হয় না। 
যাদের অত উচ্চ আধার নয়, আপনাদের কৃপা পেয়ে তাদের কি 

কোন কল্যাণ হবে না ?” 

“ত| কেন হবে না? তাদেরও হবে, তবে একটু দেরীতে হবে। 
সিদ্ধগুকর এমন শক্তি আছে যে, শিষ্টের মনকে তৈরী ক'রে নিতে 

এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাদের জীবনের গতি আধ্যাত্মিকতার দিকে 

নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন । সিদ্ধমন্ত্রের শক্তি অমোঘ; বিশেষ ক'রে 

সেই সিদ্ধ মন্ত্রশক্তি যদ্দি আত্মজ্ঞগুরুর (ভেতর দিয়ে সংক্রামিত হয়। 

ঠাকুর বলতেন- সদ্গুরুর কৃপা হলে জীবের অহংকার তিন ডাকে 
ঘুচে যায়। আর গুরু কাচ! হলে শিষ্যের সংসার বন্ধন কাটে না, 
শিষ্য মুক্ত হয় না।” 

ব্রহ্মানন্দ মহারাজের এক ভক্ত সেদিন মঠে আসিয়। ডউপস্থিত। 

শিবানন্দজীকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দের 

নির্দেশ অনুযায়ী তিনি সাধন-ভজন করিতেছিলেন, এবং স্বামীজী 

তাহাকে বলিয়াছিলেন, “আধার প্রস্তুত হলেই তুমি দীক্ষা পাবে।” 
কিন্তু তাহার দেহাস্ত হওয়ায় আর ইহা! সম্ভব হয় নাই। সকাতরে 

ভক্তটি আরও কহিলেন, “ঠাকুরের কাছে আমি খুবই কাতর প্রার্থন! 
করছিলাম, তিনি আমার প্রার্থন। শুনেছেন | আজ তিনদিন হল স্বপ্নে 

মহারাজের দর্শন পেয়েছিলাম এবং তিনি কৃপ। ক'রে আমায় মন্ত্রও 

দিয়েছিলেন ; কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে যাবার পরে সে মন্ত্র পুরোপুরি আর 

স্মরণ করতে পারিনি । খুব চেষ্টা করেছি__কিন্তু কিছুতেই হল না। 
সেই থেকে মনটা খুবই উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে ।” 



্বামী শিবানন্ব ২৯৭ 

ব্রহ্মানন্দ মহারাজের তক্ত মাত্রেই স্বামী শিবানন্দের অতি আপন 
এন | তাহাদের জন্ত শিবানন্দের কপার ছুয়ার সদ উন্মুক্ত ৷ এই ব্যাকুল 

ভক্তটিকে নান। কথায় তিনি শান্ত করিতে লাগিলেন। 

“তক্তটি মহাপুরুষজীর আশ্বাস বাণীতে শান্ত ন৷ হয়ে মন্ত্র দেবার 
জন্য তারই নিকট পুনঃপুনঃ প্রার্থনা জানাতে লাগলেন | অগত্যা 
কতকট। যেন রাজী হয়ে, তক্তটিকে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে, 

তিনি মহারাজের ঘরে প্রবেশ ক'রে দরজাটি বন্ধ ক'রে দিলেন। 

( তখনও শ্রীশ্রীমহারাজের মন্দির নিম্মিত হয়নি । মহারাজ মঠে যে 
ঘরে থাকতেন সে ঘরেই তার ব্যবহৃত সব জিনিসপত্র ছিল এবং 

নিত্য পুজা হত।) প্রায় আধঘন্টা পরে মহাপুরুষজী মহারাজের 
ঘরের দরজা খুলে সেই ভক্তটিকে মহারাজের ঘরে আসবার জন্য 

ইঙ্গিত ক'রে ডাকলেন এবং উভয়ে সে ঘরে প্রবেশ ক'রে দরজা বন্ধ 

ক'রে দিলেন। খানিক পরে মহাঁপুরুষজী একাই মহারাজের ঘর 
থেকে বেরিয়ে এসে নিজ তত্রণীপোশের উপর চুপচাপ বসে রইলেন । 
ঘণ্টাখানেক পরে ভক্তটি মহারাজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সাঠ্টাঙ্গে 

প্রণত হয়ে মহাপুরুষজীকে বললেন-_-“আক্ত আমার জীবন ধন্য হয়ে 

গেল। স্বপ্নে মহারাজ যে মন্ত্র দিয়েছিলেন আপনিও সেই মন্ত্রই 

আমায় বলে দিলেন । এতেই আমার বিশেষ আনন্দ হয়েছে । তিনি 

আপনার ভিতর রয়েছেন এ আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছি । এই 
আ শীর্ববাদ করুন যেন এ জীবনে ইট দর্শন হয়।: 

“মহাপুরুষজী কহিলেন, যে মন্ত্র পেয়েছেন নিয়মিতভাবে জপ 
করে যান। আর জপের সঙ্গে সঙ্গে খুব কাতরভাবে প্রার্থন। 

করবেন- প্রভু, তোমার ধ্যান যাতে হয়, আর তোমার শ্রীপাদপদ্ধে 
মন যাতে লীন হয়, তাই ক'রে দাও ।” তিনি তাই করবেন- নিশ্চয় 

জানবেন। তিনিই সকলের হৃদয়ের গুরু, পথপ্রদর্শক, প্রভু, পিতা, 

মাতা, সখা এবং জীবের সর্বস্ব । সংসারে যাদের আমার আমার 

রলে লোক কাদছে তার। সব হ'দিনের, চিরস্থায়ী একমাত্র তিনিই। 

আপনি একমনে খুব নাম-জপ ক'রে যান; দেখবেন ক্রমে আপনা 

ছতেই ধ্যান হয়ে যাবে। খুব প্রেমের সহিত ইষ্টমন্ত্র জপ করতে 
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করতে ক্রমে প্রাণে এক বিমল আনন্দের অনুভব হয়। সেই আনন্দ 

স্থায়ী হলে তাও একরকমের ধ্যান। ধ্যানের বন্ুপ্রকার আছে। 
খুব প্রেমের সঙ্গে প্রভুর জ্যোতির্ময় শ্রীমৃদ্তি হৃদয়ে ধারণ করবেন 7; 
আর ভাববেন যে, তার শ্রীঅঙ্গ জ্যোতিতে আপনার হৃদয় কন্দর 
আলোকিত হয়ে গেছে। এইরকম ভাবন! করতে করতে এক অপূর্ব্ব 
আনন্দে মনপ্রাণ ভরে যাবে । ক্রমে ক্রমে মুন্তিও লয় হয়ে যাবে 
এবং কেবল চৈতন্তময় একপ্রকার আনন্দ অনুভূত হবে । এও এক- 
প্রকারের ধ্যান|। আরও কত রকমের ধ্যান আছে পরে পরে 

আপনি নিজেই সব উপলব্ধি করবেন । 
আসল কথা হল আস্তরিকভাবে াকে ডাকা । তাকে ডাকতে 

ডাকতে, কাদতে কাদতে মনের ময়ল। সব ধুয়ে যাবে, মন শুদ্ধ হবে। 

তখন সেই সংস্কৃত মনই গুরুর কাজ করবে | আপনার কখন কি 

প্রয়োজন, কিভাবে ধ্যান করতে হবে, তাকে কিভাবে ভাকতে হবে, 

সেসব ভেতর থেকেই জানতে পারবেন, ঠাকুরের কথায় পড়েছেন 

তো? তিনি বলতেন-_কপা বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে 
দে না।” এই পাল তুলে দেওয়া মানে আন্তরিক অধ্যবসায় সহকারে 
সাধন-ভজন করা । তিনি সদাই কৃপা করবার জন্য বসে আছেন _ 
যেমন মা অবোধ শিশুকে কোলে তুলে দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে 

থাকেন, তেমনি। একটু ক'রে দেখুন__-তবেই তার কত কৃপা তা 
অনুভব করতে পারবেন১।৮ 

কথ প্রসঙ্গে ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে সেদিন পাশ্চাত্য দেশের ধন- 

এশ্ব্ধ্য, জীবনযাত্রার উচ্চমান ও এঁহিক সুখের কথা উঠিল। শিবানন্দ 
মহারাজ কহিলেন, “ওসব সুখ তো ক্ষণিক সুখ । ওতে আছে কি? 

ওর। ভগবৎ-আনন্দের আন্বাদ কখনও পায়নি বলে এ ক্ষণিক আনন্দে 

মত্ত হয়ে আছে । বাবা, সে যাই বলুক, কাম-কাঞ্চনে স্থখ নেই। 

তা হ্বর্গেই থাক, আর যেখানেই থাক-_বিদ্বান্ই হও, আর যাই হও; 

১ শিবানন্দ বাদী: উদ্বোধন । 
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কাম-কাঞ্চনে সুখ নেই, নেই, নেই | এ ভগবানের কথা। ছান্দোগ্য 

উপনিষদও বলেছে-_ 

“যে। বৈ ভূমা তত স্খং নাম্পে সুখমস্তি 
ভূমৈব মুখং ভূমা তেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি". 

“আসল সুখ রয়েছে সেই ভূম। বন্ততে । তাই জানতে হবে। 

বিজ্ঞান সেই ভূমার সন্ধান দিতে পারেনি । বিজ্ঞান নাড়াচাড়া করছে 

জড় বস্তু নিয়ে, জাগতিক জিনিস নিয়ে। জাগতিক ভোগ করতে 

করতে ভোগস্পৃহ। দিন দিনই বাড়তে থাকে । তাতে তৃপ্তি কোথায়? 
তাতে শাস্তি কোথায়? ভোগের ভেতরই তে। অশান্তির বীজ। 

“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি | 
হবিষাকৃষ্ণবন্তেবি ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥” 

“পরে জীবনে শাস্তিলাভ প্রসঙ্গে বললেন-__-“মনাত্ম বস্ততে শাস্তি 

নেই। আত্মজ্ঞান লাভেই প্রকৃত শাস্তি। আর সেই শাস্তির সন্ধানও 

করতে হবে ভিতরে । শাস্তি ভেতরেই আছে, বাইরে নেই | জ্ঞান, 

ভক্তি, ভগবৎ-প্রেম সব ভেতরে | সাধন-ভজন করো, ভগবানকে 

ডাক। বাবা, শাস্তি তিনি ভেতরেই দেবেন নিশ্চয় |” 

সে-বার রামকুঞ্ণ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎম্থ এক ভক্ত শিবানন্দকে প্রশ্ন 

করেন, “আচ্ছা। মহারাজ, ঠাকুর কি নিজে দীক্ষা দিতেন ?” 

শিবানন্দজী উত্তরে কহিলেন, “হ্যা, দিতেন-__তবে খুব কম । তা- 

ছাড়া, তার দীক্ষা, তো। সাধারণ দীক্ষার মত কান-ফৌকা দীক্ষা নয়। 

তিনি কাউকে স্পর্শ করে চৈতন্য করে দিতেন, ব! ইচ্ছা শক্তির দ্বার 

কারে। মনের মোড় ফিরিয়ে দিতেন । তিনি হলেন জগদ্গুর | তার 

কথা স্বতন্ত্র । “জগদ্গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে, আর মানুষগুরু মন্ত্র দেয় 

কানে ।” তিনি ভক্তদের অস্তরে এশী শক্তি, ঈশ্বরীয় ভাব উদ্দীপিত 

ক'রে দিতেন, আর অধিকারভেদে সাধকদের ভিন্ন ভিন্ন রকমের সাধন 

করাতেন। একঘেয়েমি তার ছিল ন1। যে যে মার্গেই সাধন! করুন না 

কেন, তিনি তাকে সেই পথেই এগুবার সাহায্য করতেন ।” 

মহাপুরুষদের অলৌকিক শক্তি বিভূতি সম্পর্কে, আর্তের রোগ- 
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মুক্তি ঘটানে। সম্পর্কে এক ভক্ত সেদিন প্রশ্ন তৃলিয়াছেন। শিবানন্দ 
স্বামী প্রশান্ত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, “শারীরিক ব্যাধি দূর করা 
স্পর্শমাত্র_এ আর কি বেশী অলৌকিক? এসব তো সহজ ব্যাপার । 
ঠাকুর যে সব চাইতে বড় অলৌকিকত্ব দেখিয়ে গেছেন-স্পর্শমাত্র 

মান্থুবকে ভগবদ্র্শন করিয়ে দিয়েছেন, সমাধিস্থ করেছেন ! জন্ম- 

জন্মাস্তরের পুজীকৃত সংস্কাররাঁশি একমুহুর্থে ক্ষীণ ক'রে দিয়ে মানুষের 

সমগ্র মনের গতি ভগবৎ-মুখী ক'রে দেওয়া_-এ হল সব চেয়ে বড় 
সিদ্ধাই।"-**..উ£। কি কাণ্ডই ন। ঠাকুরকে করতে দেখেছি ! সে সব 
ভাবতে গেলেও রোমাঞ্চ হয়। মানুষের মনকে নিয়ে ছিনিমিনি 

খেলতেন, মনের আড়বীক সব ইচ্ছাঁমাত্র সোজা ক'রে দিতেন । তার 

স্পর্শমাত্র মনের সব ব্যাধি আবাম হয়ে যেত। কি বিরাট আধ্যাত্মিক 

শক্তির আধার ছিলেন ঠাকুর! বাহির থেকে দেখতে তো সাধারণ 
মানুষের মত, কিন্তু তার দেহ আশ্রয় ক'রে লীলা করতেন সব- 

শক্তিমান ভগবান্।” 

সদ্গুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ উঠিলেই মহাপুরুষের সর্বব সত্বায় 
দিব্য আনন্দের বান ডাকিয়া উঠিত, ঠাকুরের লীলাকথায়, মাহাত্ম্য 

প্রচারে, এই সদ! অন্তলঁন সাধক মুখর হইয়া উঠিতেন। কহিতেন, 

“যে কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের আশ্রয় নিয়েছে, তাকে ভালবেসেছে 
তার মুক্তি অনিবার্ধ্য | দক্ষিণেশ্বরের সেই রসিক মেথরের গল্প 
তোমরা শোননি ? সে ঠাকুরকে “বাব। বাবা” বলত । একদিন ঠাকুর 
ভাবাবস্থায় পঞ্চবটীর দিক থেকে আসছিলেন। তখন রসিক মেথর 
ঠাকুরের সামনে হাটু গেড়ে বসে হাত জোড় ক'রে ঠাকুরের কৃপা 
ভিক্ষা! ক'রে বলেছিল-_“বাবা, আমায় কৃপা করলে না? আমার 

গতি কি হবে ? তখন ঠাকুর বলেছিলেন “ভয় নেই, তোর হবে ; মৃত্যু 
সময় আমায় দেখতে পাবি। ঠিক তাই হয়েছিল। মরবার আগে 
তাঁকে তুলসীমঞ্চে নিয়ে গিয়েছিল । মৃত্যুর পূর্বে রসিক বলে উঠল-_ 
«এই যে বাবা! এসেছ-_ বাবা এসেছ-!' এই বলতে বলতে মারা 

গেল। 

“ঠাকুরের সব তক্তদের দেহত্যাগই খুব অদ্ভুত রকমের। 
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বলরামবাবুর দেহত্যাগের ঘটনাও অতি আশ্চর্য্য রকমের | তার তে 

খুবই কঠিন অসুখ; সকলেই মহা! চিস্তিত। দেহত্যাগের দু'তিন 

দিন আগে থেকেই আত্মীয়-স্বজনদের কাছে আসতে দিতেন না। 
মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতি আমাদের কেবল দেখতে 

চাইতেন। আমরাই ত্ৰার কাছে কাছে থাকতাম। যতটুকু কথা 
বলতেন, তা খালি ঠাকুর সম্বন্ধে । দেহত্যাগ করার একদিন আগেই 
ডাক্তার এসে জবাব দিয়ে গেল। বলরামবাবুর স্ত্রী শোকে খুবই 
ভ্রিয়মাণ হয়ে গোলাপ মা. যোগীন ম! প্রভৃতির সঙ্গে অন্দরমহলে 

বসে আছেন । এমন সময় বলরামবাবুর স্ত্রী দেখতে পেলেন, আকাশে 

এক খণ্ড কাল মেঘ ভেসে আসছে । পরে এ মেঘ ঘনীভূত হয়ে 
ক্রমে নীচে নেমে আসতে লাগল এবং যতই নিকটে আসতে লাগল 
ততই তিনি দেখতে পেলেন যে, তাতে একখানি দিবা রথ | ক্রমে 

এঁ রথ বলরাম মন্দিরের ছাদের উপর নামল এবং ঠাকুর এ রথ থেকে 
নেমে এসে বলরামবাবু যে ঘরে ছিলেন সে ঘরে ঢুকলেন। খানিক 

পরেই বলরামবাবুর হাত ধরে ঠাকুর রথে এসে বসলেন । তখন 
সেই রথ উদ্ধে উঠে শুন্যে বিলীন হয়ে গেল। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে 
বলরামবাবুর প্রাণবায়ুও বেরিয়ে গেল। এমন সব কত অলৌকিক 
ব্যাপার হচ্ছে ; ঠাকুরের নাম করতে করতে দেহ ছেড়ে ঠাকুরের 
কাছে চলে যাচ্ছে। ঠাকুরের সব ভক্তদেরই উচ্চ গতি হবে 

নিশ্চয় ।” ্ 
সেদিন এক গৃহস্থ ভক্ত শিবানন্দজীকে প্রণাম করিয়া তাহার 

চরণতলে ভেট স্বরূপ কিছু টাকা রাখিয়া ছিলেন । মহাপুরুষ বলিলেন, 

“টাকা দিয়ে প্রণাম করলে কেন? আমার টাকার তে। কোন দরকার 

নেই-_ আমর! বাব! সাধু মান্থুষ ; টাক! দিয়ে কি করবো ? ঠাকুরের 
কৃপায় আমার কোন অভাব নেই। আমি প্রভুর দাস) তিনি দয়! 

করে “দো রোটি” দিচ্ছেন। এই বলে গাইতে লাগলেন-__ 
প্রভু মৈ গোলাম, মৈ গোলাম, মৈ গোলাম তের! । 
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মের! ॥ 

দো রোটি এক লঙ্গেটী তেরে পাস. মৈ পায় । 
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ভকতি ভাব আউর দে নাম তেরা গাওয়া ॥ 

প্রভু মৈ গোলাম তের! ॥, 
__তা তিনি দয়া ক'রে দো রোটি তো দিচ্ছেনই, আর কি হবে টাঁকা- 
কড়িতে? নিয়ে যাও বাব এ টাকা । তোমরা গৃহস্থ ; তোমাদেরই 
টাকার দরকার ।” 

ভক্তটি কাদে। কাদে হইয়া উঠিল। কাতরভাবে বার বার গীড়া- 

পীড়ি করাতে শিবানন্দজী সেবককে নির্দেশ দিলেন, এ টাকা যেন 

ঠাকুরের সেবার জন্য দিয়া দেওয়া হয়। 

মঠের নবদীক্ষিত জঙ্যাসীরা একে একে শিবানন্দ মহারাজকে 
প্রণাম করিতেছেন। প্রাণে তাহার অপার আনন্দ, নয়ন ছু'টি দিব্য 
সানন্দে উজ্জল । প্রসন্ন গম্ভীর কে কহিলেন, “গ্ভাখে বাবা, নামরূপ 
এ সবই বাহ্যিক, সবই অনিত্য-_ছুদিনের ; এসব কিছুই নয়। নাম 
রূপের পারে যেতে হবে; সেই পরমানন্দ লাভ করতে হবে। 
আত্মবস্ত লাভ করতে হবে । সন্যাসের অর্থ তো তাই। বিরজা- 
হোম করে শিখাস্থত্র ত্যাগ ক'রে গেরুয়। পরা ও সন্্যাসী হওয়। তো 

সহজ | সে তো প্রবর্তক সন্যাসী মাত্র; কিন্তু খাটি সন্যাসী হওয়।! 
বড় কঠিন। মহাবাক্য নিত্য ধ্যান করে| যাও বাবা, এখন খুব 
ধ্যান লাগাও। আত্মবস্ত অন্থভব করো । তবেই ঠাকুরের সঙ্ঞে 
আলা, সন্যাস নেওয়া, এ সব সার্থক হবে। আমাব কথা শুনতে 

চাও তো। এই |” 

সাধু সন্গ্যাসীর কর্তব্য কি, একথার উত্তরে একদিন তিনি সংক্ষেপে 
বলিলেন, “সাধু উঠবে খুব সকালে । রাত তিন চারটার পর আর 
ঘুমুবে না । সাধু তখন আর ঘুমুবে কি? ঠাকুরকে দেখেছি তিনটার 
পর আর কখনও ঘুমুতেন না, ভগবানের নাম করতেন। সাধু সকাল 

সকাল নান করবে । নান ক'রে ধ্যান ধারণাদি করবে । স্নান করেই 
খাবে না। নান করে ধ্যানভজন না ক'রে খাওয়া, সে তো অন্যান্ত 

লোকেরা করে, সাধু তা করবে না। সাধুর চেহার কথাবার্তা সবই 
অন্যরূপ হবে, সরল সুন্দর দেবোপম। সাধুর টাকা কেন থাকৃবে? 
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সাধু একদম নির্ভরশীল হবে_ঠাকুর আছেন তিনিই দেখবেন। সাধু 
পরিফণার-পরিচ্ছন্ন থাকবে, কিস্তু তা বলে বিলাসিতা করবে না। 
ত্যাগের পথে যার! থাকবে তাদের পক্ষে বিলাসিতা ভাল নয়। সাধু 
রাত্রে বেশী খাবে না । ঠাকুর বলতেন- রাত্রের খাওয়া! হবে জলখাবার 
মত।| সাধু মূর্খ হবে না, বিছ্যাচর্চ৷ করবে । সাধুর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে । 
সাধু মিষ্টভাষী, ধীরস্ফির হবে, ভদ্র ব্যবহার করবে । সাধু সর্বদাই 
কামিনীকাঞ্চন থেকে তফাৎ থাকবে । কামিনীকাঞ্চনের কোন সংসর্গ 
রাখবে না।” 

এক নবীন সন্যাপী শিবানন্দজীকে সেদিন জিজ্ঞাসা! করেন,১ 
“মহারাজ, সম্ন্যাসজীবনে কি কি নিয়ম পালন ক'রে চলতে হবে? 

পরমহংস উপনিষদে এবং নারায়ণ উপনিষদে সম্যাসীর পক্ষে যে সব 

নিয়মের বিধি আছে সে সব তো৷ আমাদের এই কাজকর্মের ভিতর 

অনেক সময় মেনে চল! সম্ভবপর নয়।” উত্তরে শিবানন্দ মহারাজ 

বলেন, “হ), সন্নাসার পক্ষে অনেক সব নিয়ম আছে, কিন্তু সে সব 

নিয়ম তোমাদের মানতে হবে না| ও তোমাদের জন্য নয়। তোমর! 

হলে কর্মযোগী সন্নযাসী। তোমাদের জন্য স্বামীজী নৃতন আদেশ 
রেখে গেছেন। তোমাদের সাধনভজন করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 

করতে হবে অনাসক্ত হয়ে সাধনভ্জনের অনুকূল কর্ম। কাজেই 
তোমাদের পক্ষে এ সব নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে মেনে চল সম্ভবপর 

নয়। সেসব নিয়ম হল কেবল জ্ঞানমার্গী সন্যাসাদের জন্ত__যীরা 
কোন কাঞ্জকম্ম করেন না, কেবল জ্ঞান বিচার করেন, তাদের জন্য । 

তবে কি জানো বাবা, মূল জিনিস ক'টা! ঠিক রাখতে পারলে ক্রমে 
সব ঠিক হয়ে যায়। 

“মূল জিনিসটি কি, মহারাজ ?” 

“মুল জিনিস হ'ল খালি বাহ্যিক ত্যাগ নয়, কামকাঞ্চনাসক্তিও 

ত্যাগ করতে হবে। এ যে সব আহুতি দিলে, পুত্রেষণা, বিত্বৈষণ! 
ইত্যাদি, এ সমস্ত এষণার মূলেই হল কাম ও কাঞ্চন এই ছুটে 

১ শিবানম্দ বাণী £ উদ্বোধন 
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জিনিস। কামকারঞ্চন ত্যাগ কর! সর্ববতোভাবে- এই হ'ল সন্গ্যাসীর 
একমাত্র বিশেষ ক'রে মানবার জিনিস । ঠিক ঠিক শরণাগত হয়ে 
পড়ে থাকতে হবে তার কাছে । তিনি তো৷ ভগবান, তিনিই কুপা 

ক'রে সব জানিয়ে দেবেন, সব বুঝিয়ে দেবেন। 

“কিন্ত মহারাজ, যতদিন দেহ আছে ততদিন দেহরক্ষার জন্যে 

কিছু কিছু এষণ। তো৷ রাখতেই হবে ?” 

“হ্যা, সে ঠিক। তা শান্ত্েও তেমন বিধি রয়েছে-_-। বৃহদারণ্যক 
উপনিষদেই রয়েছে, “এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা! ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈ- 
ষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ কুথায়াথ ভিক্ষাচর্ধং চরস্তি'__ব্রাহ্মণগণ এই 
আত্মাকেই অবগত হয়ে পুব্রৈষণা বিত্বৈষণা ও লোকৈষণা হইতে 
ব্যুখিত হয়ে, অর্থাৎ পুত্রবিস্তাদি বিষয়ে কামনা পরিত্যাগ ক'রে 
ভিক্ষাচধ্য অবলম্বন ক'রে থাকেন।” শরীর ধারণমাত্রের জন্য যতটা! 

দরকার ততটুকু মাত্র এষণ! রাখতে হবে । তিক্ষাদিও প্রয়োজন মত 
অতি সামান্য করবে। কিন্তু চব্য, চুষ্ঃ লেহা, পেয় খেতে হবে ব! 
আরামে থাকতে হবে, তেমন কথা কোথাও নেই | আর শরীর 

ধারণের উদ্দেশ্টও হবে তাকে প্রাণভরে ডাকা এবং ভার সেবাদি 

কাজ করা, তদতিরিক্ত আর কিছু নয়।” 

মঠের সাধনরত ব্রহ্মচারী ও সন্গ্যাসীরা আস্তরিকভাবে এই সিদ্ধ 

মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিত; তাহাদের উৎসাহ ও প্রেরণ! 
যোগাইতে গিয়া ভাবাবেগে তিনিও উদ্দীপিত হইয়া উঠিতেন। 
কহিতেন £ 

*তোমর! সর্ব্বন্ধ ছেড়ে ঠাকুরকেই জীবন-সর্ধবম্ব করেছ; তোমাদের 
উপর আশীর্বাদ থাকবে না! তো কার উপর থাকবে ? কিন্ত তোমাকেও 

খাটতে হবে। ঠাকুর যেমন বলতেন কৃপাবাতাস তো বইছেই ; তুই 
পাল তুলে দেনা।” এ পাল তোলাই হল নিজের চেষ্টী। এঁকান্তিক 
অধ্যবসায়, পুরুষকার চাই--বিশেষ ক'রে সৎকাজের জন্য, সাধন 
তজনের জন্ত । আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য সিংহবিক্রম প্রকাশ করতে 

হবে। উদ্ভম ছাড়া, পুরুষকার ছাড়া, কিছুই হবার জে৷ নেই। পাল 
তুলে দিলে তাতে কপাবাতাস লাগবেই। যতদিন মানুষের অহংবুদ্ধি 
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আছে ততদিন অধ্যবসায় রাখতেই হবে । তোমরা সাধু হয়েছ, বাপ 
মা, ঘরবাড়ি সব ছেড়ে এসেছে কেন? না, তগবান্ লাত করবে 

বলে। আর পূর্ববজন্মার্গিত বহু স্ুকৃতির ফলে, ভগবৎকৃপায় ঠাকুরের 
আশ্রয়ে এসে পড়েছ, তার পবিত্র সজ্বে স্থান পেয়েছ ; বিশেষ ক'রে 
আমাদের কাছে সর্বক্ষণ থাকার সুযোগও ঠাকুর ক'রে দিয়েছেন। 
এত সব সুযোগ পেয়েও যদি জীবনের লক্ষ্য জষ্ট হয়ে যায়, তার 
চাইতে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে? মনেখুব জোর 

আনবে । তার পতিতপাবন নাম নিয়ে এ ভব সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছ ; 
একটু জোরে ঢেউ দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে 
কেন? এসব তো মহামায়ার বিভীষিকা । এ সব দেখিয়ে তিনি 

সাধকদের পরীক্ষা করেন, ওসবে এখন সাধকের মন বিচলিত ন! হয় £ 

সাধক যখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে স্থমেরুবৎ অচল অটল থাকে, তখন 

মহামায়া প্রসন্ন! হয়ে মুক্তির দ্বার খুলে দেন। তিনি প্রসন্না হলেই 

সব হল। চগ্তীতে আছে--“সৈষ প্রসন্ন! বরদা বৃণাং ভবতি মুক্তয়ে |” 
বুদ্ধদেবের জীবনীতে পড়নি ? স্বয়ং বুদ্ধদেবকেও মহামায়া মারের 

রূপে কত বিভীষিকা দেখিয়েছিলেন |” 

মঠের এক দক্ষিণ-দেশীয় সন্ন্যাসী তার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া 

শিবানন্দগ্রীকে বলেন, “মহারাজ, আমার একান্ত ইচ্ছে, শ্রী ভগবান্কে 
আমি সর্ববভূতে দর্শন করবো । কিস্তকবে এ আকাজ্ষ! আমার পূর্ণ 
হবে, কৃপা ক'রে তা বলুন” 

ভাবের ঘরে কোন ফাকী মহাপুরুষ সহা করিতে পারিতেন না। 
ছ্যর্থহীন ভাষায় কহিলেন, “বাবা, আগে তগবান্কে নিজ হদয়ে দর্শন 

করতে হবে। অস্তরে তার দর্শন না হলে বাইরে সর্ধবভূৃতে তাকে 
দেখা কি ক'রে সম্ভব? আত্মান্ু ভুতিতে বেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্টিত হলে 
তখন অন্তরে বাইরে সর্বত্র তার দর্শন হয় ; তাই সর্ব ব্রহ্মাময়ং জগং 
এই অবস্থা! লাভ হয়।” 

সন্ন্যাসীটি করজোড়ে নিবেদন করেন, “মহারাজ । সত্যকথা, 
১৬০মন্ংও 
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সর্বভূতে দয়া ও প্রেম, নিধিকার চিত্তে সব ছুখ সহা করা, এসব 
নৈতিক গুণের পুর্ণত। নিয়ে সে অবস্থায় কি পৌছানো যায় না?” 

শিবানন্দজী উত্তরে কহিলেন, “হ্যা, নৈতিক চরিত্র গঠনে চিত্ত 
শুদ্ধ হয় এবং সেই শুদ্ধ মনে ক্রমে ভগবদ্ভাবের ক্ষরণ হয়। একথা 
ঠিক। কিন্তু কেবল মাত্র নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করলেই যে 
ভগবদ্র্শন হবে না। নিরস্তর তার ধ্যান করতে করতে তিনি কুপা 

ক'রে ভক্তের হৃদয়ে প্রতিভাত হন । চাই তার ধ্যান_-সর্দ! তার 

স্মরণ মনন। সত্যস্বরূপ, বিভু, প্রেমময়, সর্বশক্তিমান, চৈতন্তত্বরূপ 
সচ্চিদানন্দকে তাবনা করতে করতে মানুষ ক্রমে সচ্চিদানন্দস্থরূপ 

প্রান্ত হয়। যো সো ক'রে একবার ভগবানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত 
করতে পারলেই সব হয়ে গেল। তখন আর আলাদা ক'রে নৈতিক 
চরিত্র গঠনের দরকার হয় না। সত্য, দয়া, প্রেম এ সকল সদ্বৃত্তি 

তখন আপনা হতেই এসে পড়ে। ঠাকুর বলতেন যে, বাপ যে 
ছেলের হাত ধরেছে সে ছেলের আর পড়ে যাবার তয় নেই | আসল 

কথা কি জান বাবা? কৃপা, কূপা। তিনি কৃপা ক'রে দর্শন দিলেই 
মানুষ তার দর্শন পেতে পারে । তজনসাধন এসব মনকে ভগবনুখী 

করার উপায় মাত্র ।” 

অতঃপর কিছুক্ষণ ভাবতন্ময় অবস্থায় থাকিয়া কহিলেন, “ঠাকুর 
বলতেন যে, কপা বাতাস তে৷ বইছেই, তৃই পাল তুলে দেনা? এই 
পাল তুলে দেওয়াই হল পুকষকার-_সাধনভজন। তগবৎকৃপা উপলব্ধি 
করার মত ক'রে নিজেকে তৈরী ক'রতে হবে__ভঙজনসাধন দ্বার | 
বাকী তার কৃপা । নিরস্তুর তার স্মরণ মনন তার ধ্যান করতে করতে 

মনপ্রাণ শুদ্ধ হয়ে যায়; আর এ শুদ্ধ মনে ত্বতই ভগবদ্ভাবের ক্ষুরণ 
হয়, ভগবংকৃপা প্রতিভাত হয়। তা ছাড়া, সাধু হয়েছ, সব ছেড়ে 

ছুড়ে তার আশ্রয়ে এসেছ, ভগবান লাভ করাই তোমাদের জীবনের 

একমাত্র লক্ষ্য । তোমাদের তে। তাকে নিয়েই সব সময় থাকতে 
হবে। ঠাকুরের কথায় আছে যে, মৌমাছি ফুলেই বসে, মধুই পান 
করে। তেমনি তোমরাও শয়নে, স্বপনে জাগরণেঃ সর্বাবস্থায় 

ভগবান্কে নিয়েই বিলাস করবে। তার বিষয় ম্মরণ, তার বিষয় পাঠ, 
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আলোচনা, তার কাছে প্রার্থনা, এই সব নিয়েই তোমাদের থাকতে 
হবে। তবেই জীবনে প্রকৃত আনন্দ ও শাস্তি পাবে, আর তার 

আশ্রয়ে আসাও সার্থক হবে । ভগবান্ অন্তুর্যযামী | যেখানে আস্তরিক 

ব্যাকুলতা, সেখানে তার কপাও হয়। তার রাজ্যে অবিচার নেই |” 
সন্ন্যাসীর জীবন ত্যাগ তিতিক্ষাময়, দেহবুদ্ধি বিনষ্ট করাই তাহার 

সাধনার প্রধান লক্ষ্য এই তত্বটি শিবানন্দ মঠের উপদেশ প্রার্থা 
সন্ন্যাসীদের মনে গ্রথিত করিয়া দিতেন । একদিন পরম ন্েহভরে 

কহিতেছিলেন, “বাবা, তোদের জীবনের আদর্শ হল ঠাকুর । আর 

তিনি ছিলেন ত্যাগীর বাদশা । তোর] তারই আশায় এসেছিস তা 

সর্বক্ষণ স্মরণ রাখবি । ভার এই পবিত্র সজ্যে স্থান পেয়েছিস, সেও 

মহা! সৌভাগ্যের কথা। তোদের উপর কত বড দায়িত্ব যে আছে 

তা তেবে দেখবি। আমাদের শরীর আর ক'দিন। এর পরে 

তোদের দেখেই লোকে শিখবে । ত্যাগই হল সন্ন্যাস জীবনের ভূষণ। 
যে যত বেশী ত্যাগ করতে পারে সে তত ভগবানের দিকে এগোয়। 

“খাটি সন্যাসী হওয়া খুবই কঠিন ; তাছাড়া, খালি বিরজাহো 
করে গেকয়৷ পরলেই সন্ন্যামী হল ন!। যে কায়মনোবাক্যে সব এষণা 

ত্যাগ করতে পেরেছে সেই হল ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী । যত পারিস ত্যাগ 
করে যা। দেখবি সময়ে দরকার হলে মা এত দেবেন যে সামলাতে 

পারবিনি। সঞ্চয় করতে নেই; এমন কি সাধুর সঞ্চয়বুদ্ধিও রাখতে 
নেই। ঠিক সাকোর জলের মত একধার দিয়ে আসবে আর এক 

দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে ; কিন্তু সঞ্চয় করেছিস তো। আর আসবে না, 
তখন ময়ল৷ জমতে শুরু করবে । আর কখনও কোন জিনিস চাইতে 

নেই। তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে তার আশ্রয়ে পড়ে থাক। 
যখন যা দরকার মা! সব দেবেন | এই দেখ না, এখন এত জিনিসপক্র 

খাবারদাবার কাপড়চোপড় সব আসছে যে সামলানো দায় । একদিন 

গিয়েছে যখন বরাহনগর মঠে থাকতে একখান। কাপড়ই সকলে 
মিলে পরতাম। আর এখন নিত্য নূতন গরদ পরলেও ফুরোয় না। 
তবে কি জানিস, তার দয়ায় মনটা তখনও যা ছিল এখনও তাই। 
পরনের কাপড় ছিল না ব'লে মনে কোন হছঃখ ছিলনা; কোন 
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অভাব বোধ হত না। তিনি কৃপা ক'রে ভরপুর আনন্দ দিয়েছিলেন । 
এই দেখ. না, তোরা তো! এখন আমায় ছু হাত গদির উপর শুইয়ে 

রেখেছিস্, কিস্ত আমার মনে হয় সেই কাশীর কথা" যখন শীতকালে 

কেবল খড় পেতে তার উপর শুয়ে থাকতাম | তাতে যা আনন্দ 
ত1 এর সঙ্গে তৃুলনাই হয় না।” 

“দেখ, আমার সেবা করছিম এ খুবই ভাল । ঠাকুরের মহা 
কৃপা তোর উপর যে, তার একজন সন্তানের সেবা তিনি তোর দ্বার! 
করিয়ে নিচ্ছেন | কিন্তু বাবা, সঙ্গে সঙ্গে সাধনভজনও কর! চাই। 
নিয়মিত জপধ্যান, ভজনসাধন করলে তবেই ঠাকুর যে কি ছিলেন 
তা ঠিক ঠিক উপলব্ধি হবে। আমাদের উপর মান্ুষবুদ্ধি এলেই 

মার। যাবি-_বেশ মনে রাখবি। তগবদ্বুদ্ধি আনার জন্য ছাই তীব্র 
সাধনা । ভগবানের নাম, তার ধ্যান করতে করতে মন সংস্কৃত হলে 

সেই শুদ্ধ মনে ভগবন্ভাব উদ্দীপিত হয়। আমর! তে ঠাকুরকে 
দেখেছি, তার সঙ্গ করেছি, তার কপ। পেয়েছি; তবু তিনি আমাদের 

কত্ত উগ্র সাধনা! করিয়ে নিয়েছেন। তিনি যে ভগবান্, তিনি যে 

এসেছিলেন জগতকে মুক্তি দেবার জন্য, ত1 কি আমরাই প্রথমটা 
ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছিলাম? ক্রমে সাধনভজনের ছার সে জ্ঞান 
পাকা হয়ে গেছে। অবশ্য তার কৃপা ছাড়া কিছুই হয়নি। তবে 

কাতর হয়ে ডাকলে, ব্যাকুল হয়ে চাইলে, তিনি কপা করেনও |” 

শরীর ক্রমে জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে । রক্তের চাপ মাঝে মাঝে 

থুব বৃদ্ধ পায়। অথচ দীক্ষার্থী ও জিজ্ঞান্ব তক্ত নরনারীর আনাগোনা 

লাগিয়াই আছে। সেদিন শরীরট। খুবই অবসন্ন। ডাক্তারের! 

কথাবার্থ। বলিতে নিষেধ করিয়াছেন । একজন দর্শনার্থী আসিলে 
সেবকটি সে কথা স্মরণ করাইয়া দেন। শিবানন্দজী বলিলেন-__ 

“আমি রামকৃষ্ণের চেল । তার অত ক্যান্সার রোগের যন্ত্রণার মধ্যেও 
যখনই কেউ এসেছে, তার জন্ত কত ভাবনা, কত আলাপ। আর 

আমি চুপ ক'রে বসে থাকব? শরার খারাপ ত৷ কি হবে? তোমর! 
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এসে শুধু প্রণাম ক'রে চলে যাও--তোমরাই বা কি ভাববে? 
তাববে-_-রামকৃষণের চেল এই রকম ।* 

রামকৃষণ-চেতন! ছিল মহাপুরুষ শিবানন্দজীর সাধন জীবনের 
পরম বৈশিষ্ট্য, এই চেতনার পুর্ণতাকেই তিনি ধরিয়৷ নিয়াছিলেন 
আপন অভীষ্টরূপে। একবার এক চিঠিতে তিনি লিখিয়াছিলেন, 
“আমার জীবনে এমন কোন ঘটন। ঘটে নাই যাহা লিখিবার যোগ্য । 
তবে এক বিশেষের অপেক্ষাও বিশেষ ঘটনা আছে । তাহা-- 

শ্রীশ্রীরামকৃষের চরণদর্শন ও তাহার কপা। - যিনি ইচ্ছাময়, স্বতন্ত্র 
এবং স্বাধীন, তিনি ইচ্ছ। করিয়া! আমায় দয়া করিয়াছেন _এইমাত্র 
ঘটন। আমার জীবনে ।” 

স্বামী অপুরর্বানন্দ রামকৃষ্ণ-ধুত এই মহাজীবনের মূল্যায়ন করিতে 

গিয়া লিখিয়াছেন £ 

“এই একটিমাত্র ঘটন। দ্বারাই কিন্তু তিনি শ্রীরামকুষ্ণ সজ্বে এক 
গৌরবময় স্বর্ণযুগের স্থষ্টি করিয়া গিয়াছেন। যে সকল সৌভাগ্যবান্ 

সেই যুগটির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিতে পারিয়াছিলেন, তাহাদের 
হৃদয়ের অস্তরতম প্রদেশে উচ্ার স্মৃতি চিরদেদীপ্যমান্ থাকিবে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম্মসভ্ঘের গুরুপারস্প্যে সেই যুগটিকে একটি সন্ধিযুগ 
বলাও বোধ করি অন্যায় নয়। প্রাচীন অল্পপরি ধিযুক্ত কিন্ত অগাধ- 
স্পর্শ বিদায় লইতেছে, পরবর্তী-বৃহৎ কিন্তু অগভীর বিস্তার লাভ 
করিতেছে। মহাপুকষজী যেন প্রাচীনকে তাহার ভিতর বন্তভাবে 

দেখিবার স্থুযোগ দিয়া গেলেন আর আগামীকেও ভগবদ্বিধানে 

অবশ্যন্তাবী জানিয়। সানন্দে আশীর্বাদ করিলেন ।” 

গুরুভ্রাতা অখগ্ডানন্দজী শিবানন্দ মহারাজের এ সময়কার কৃপা- 

লীল। সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন, “শেষ বয়সে শারীরিক নানা অসুস্থতা 

হেতু তাহাকে খুবই কষ্ট পাইতে দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি যেরূপ 
অবিচলিততাবে সে সকল সহা'করিতৈন, তাহাতে মনে হইত যেন 

ঠাহার দেহজ্ঞান আদৌ ছিল না। সেই অবস্থাতেও বছদুর দূর স্থানের 
অনেক লোক তাহার কপা ও আশীর্বাদ পাইবার জন্য আসিত। 
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তিনি কাহাকেও বিমুখ করিতেন না, সকলকেই অকাতরে কৃপা 
করিতেন। পরের ছুঃখ কষ্ট দেখিলে তিনি আর স্থির থাকিতে 

পারিতেন না, অফুরস্ত কৃপা ভাণ্ডার খুলিয়া দিতেন । মানুষে এতট৷ 

সম্ভব হয় ন1। শ্রীশ্রীঠাকুর, মাতাঠাকুরাণী ও স্বামীজী প্রভৃতি সকলেই 
যেন তাহার ভিতর রাখিয়! বু লোককে উদ্ধার করিয়াছেন । মহা- 

পুরুষ মহারাজ নিজেকে বাস্তবপক্ষে ঠাকুরের সঙ্গে এত মিলাইয়া 
দিয়াছিলেন যে তাহার আর পৃথক সত্তাই ছিল না । তিনি যাহাদিগকে 

কৃপা করিয়াছেন তাহার! শ্রীশ্রীঠাকুরেরই কৃপা পাইয়াছে | তাহার 

উপদেশও ঠাকুরেরই উপদেশ ।৮ 
এই কপার শক্তি মহাপুরুষ শিবানন্দ লাভ করিয়াছিলেন তাহার 

কপালু সদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ হইতে । ঠাকুর তাহার সকল শক্তির 
উৎস,_এই পরম সত্যটি নিজের দীর্ঘ জীবনে এক মুহুর্তের তরেও 
তিনি বিস্মৃত হন নাই। তাই দেখি মনীষী রম্য রলযাকে তিনি 

লিখিতেছেন)__ 

“ঠাকুরের কৃপায় আমাদের আধারানুযায়ী উচ্চ উচ্চ জ্ঞানভূমিতে 
আরোহণ করার স্থুযোগ হয়েছিল। তার স্পর্শে তার ইচ্ছায় 

আমার নিজেরই-_-তার জীবৎকালে তিনবার সমাধিলাভের সৌভাগ্য 

ঘটিয়াছিল_ তার উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তি সপ্রমাণ করতে আজও 

আমি বেঁচে আছি ।” 

শিবানন্দন্বামী সে-বার দেওঘরে অবস্থান করিতেছেন। একদিন 

তাহাকে বৈচ্যনাথ বিগ্রহ দর্শন করিতে নেওয়া হয়। মন্দিরের পূজারী ও 
পাগ্ার। তাহাকে সসম্মানে ভিতরে নিয়! গেলেন । তারপর তাহাদের 

ব্যবস্থাপনায় যাত্রীদের আোত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল । তবে 

একথাও জানানে! হইল, দর্শন ও পুজার জন্য শিবানন্দ মহারাজকে 

সাত মিনিট সময় দেওয়া হইবে। এদিকে মন্দিরে ঢুকিয়া লিঙ্গ 

বিগ্রহকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াই তিনি ধ্যানমগ্র হইয়া পড়িলেন। 
নির্ধারিত কাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল, তবুও তাহার কোন হু'স 
নাই । অবশেষে নান! চেষ্টার পর তিনি বাহ্জ্জান প্রাপ্ত হইলেন এবং 
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সবাই ধরাধরি করিয়! তাহাকে বাহিরে আনিলেন। ইহার পর তিনি 
আনন্দ সহকারে বার বার বলিয়াছিলেন, “বাবার কৃপায় আজ খুব 

দর্শন হল ।” 

এই সময়ে একদিন রাত্রিতে শিবানন্দ মহারাজ প্রবল হাপানী 

রোগে আক্রান্ত হন। যন্ত্রণায় দম বন্ধ হইয়। যাইবার উপক্রম ! 

এই সঙ্কট সময়ে তিনি স্বেচ্ছায় ধ্যানমগ্ন হন এবং দেহবোধ হইতে 

বিচ্ছিন্ন হইয়া সার! রাত্রি কাটাইয়া দেন। 

পরের দিন এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, “বুড়ে৷ বয়সের ধ্যান 

কিনা! অল্পক্ষণ পরেই মনটা একেবারে গভীরভাবে ভেতরের দিকে 

চলে গেল। তখন দেখি কোন যন্ত্রণ। নেই, কষ্ট নেই-স্থির প্রশান্তি । 

বাইরের ঝড়ঝাপট! সেখানে স্পর্শ করতে পারছে না 1৮ 
এক সেবক এই সময়ে প্রশ্ন করেন, “ওট। কি ব্যাপার, মচারাজ |” 

মহাপুরুষ সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, “ওই -ত৷ আত্মা! ?” 

শিবানন্দজীর শরীর একে মন্ুস্থ, তহৃপরি নিদ্রা নাই। সেবক 

ব্রহ্মচাীটি বলেন, “মহারাজ একটু ঘুমুবেন না ?” 
ভাবাবিষ্ট মহাপুকষ উত্তর দেন, “আমার আবার ঘুম কি রে?” 

সঙ্গে সঙ্গে স্থুর করিয়া গুন্গন্ স্বরে গাহিতে থাকেন-__ "ঘুম তেঙ্গেছে 

আর কি ঘুমাই, যোগ যাগে জেগে আছি। এবার যোগনিদ্রা তোরে 

দিয়ে মা ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি | এবার আমি ভাল ভাব পেয়েছি, 
ভাল ভাব'র কাছে ভাব শিখেছি । যে দেশে রজনী নেই মা, সে 

দেশের এক লোক পেয়েছি। আমার কিবা! দিব কিবা সন্ধ্যা, 

সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি । 

নিদ্রার প্রসঙ্গে আর একদিন বলিলেন, “চণ্ডীতে আছে যে, মা-ই 
সেই নিদ্রারূপিণী--“ঘ। দেবী সর্বভূতেষু নিজ্রারূপে পণ সংস্থিত1।' 
তিনি সকলের অধিষ্ঠানরূপিণী, চরাচর সমস্ত জুড়ে রয়েছেন । তিনি 
ছাড়। আর কিছুই নেই । “আধারভূতা জগতস্তমেক।।' সেই মা-ই 
বিশ্ব ব্রন্মাণ্ডের একমাত্র আধার | আমার হৃদয় কন্দর আলোকিত 

ক'রে সর্বক্ষণ বিরাজ করছেন। তাকে দর্শন করলেই যে সব শ্রাস্তি 

দূর হয়ে যায়, ঘুমের আর দরকারই বোধ হয় না। যখনি একটু 
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শ্রাস্তি বোধ করি, তখনি মাকে দেখে নিই ।॥ ব্যস্, আনন্দম্। সব 
শ্রান্তি দূর হয়ে যায়।” 

মহানিশায় জপ ধ্যান করা স্বামী শিবানন্দ খুব পছন্দ করিতেন। 

একদিন গতীর রাত্রিতে উঠিয়। বসিয়! সেবক ব্রহ্মচারিটিকে কহিতে 
লাগিলেন, “গ্াখ, জপ করবি গভীর রাতে । মহানিশায় জপ করলে 

থুব শীঘ্র শীঘ্র ফল পাবি। সমগ্র মনপ্রাণ আনন্দে ভরে যাবে । এত 

আনন্দ পাবি যে, জপ ছেড়ে আর উঠতেই ইচ্ছা হবে না। এই তো 
আমার সেবার জন্য জেগে থাকতে হয়। এ সময় বসে বসে জপ 
করবি_ বুঝলি? সময় বৃথ। যেতে দিস্নি বাবা । তার নামে ডুবে 

যেতে হবে, ভাম। ভাসা হলে কিছুই হবে না । যতটুকু করবি তন্ময় 

হয়ে করবি; তবেই আনন্দ পাবি। তাই তো! ঠাকুর গাইতেন__ 

ডুব দেরে মন কালী বলে, হৃদি রত্বাকরের অগাধ জলে । যেকোন 

কাজে ডুবে যেতে না পারলে আনন্দ নেই। তিনি দেখেন_ প্রাণ, 
আত্তরিকতা৷ ; তিনি সময় দেবেন না । আর ধ্যান জপ নিত্য নিয়মিত- 

ভাবে করলে তাতে মন শুদ্ধ হয় এবং সে ভাব হৃদয়ে পাকা হয়ে 
যায়। নিত্য নিরস্তর অভ্যাস কর! চাই । গীতাতে ভগবান বলেছেন - 
“অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহাতে ।, ব্যাকুল হয়ে কেঁদে 
কেঁদে নিত্য ডেকে যা ; দেখবি যে সেই ব্রহ্মশক্তি কুলকুগ্ডলিনী জেগে 

উঠবেন, ব্রহ্মানন্দের রাস্তা! খুলে দেবেন । সেই ব্রহ্মময়ী মা প্রসন্ন 

হলেই সব হল। চণ্তীতে আছে--“সৈষা প্রসন্ন -বরদ। নৃণাং ভবতি 

মুক্তয়ে।' সেই তিনিই প্রসন্ন হয়ে মানবগণের মুক্তির জন্য বর প্রদান 
করেন। তিনি দুহাত বাড়িয়ে আছেন দেবার জন্ত ; কিন্ত নিচ্ছে কে? 

তার কাছে একটু কাতর প্রাণে চাইলেই তিনি সব দিয়ে দেন-_ভক্তি 
মুক্তি সব। 

“বাড়ীঘর ছেড়ে এসেছিস ভগবান্ লাভ করবি বলে। এ তো 

জীবনের উদ্দেশ্য । আসলে যেন ভূল ন৷ হয়ে যায়। খুব খেটে জপ 
ধ্যান স্মরণ-মনন ক'রে ঠাকুরকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে নে; তখন 
খালি আনন্দম-__খুব মজায় থাকবি। সব দেহেরই নাশ আছে। 
আমাদের শরীরই বা আর কদিন? এই তে বৃদ্ধ শরীর । এখন চলে 
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গেলেই হল-_তখন সব অন্ধকার দেখবি । কিন্তু জপ ধ্যান ক'রে যদি 

ইষ্ট দর্শন ক'রে নিতে পারিস্ তো! তখন দেখবি যে, গুরু ইষ্ট একই এবং 

গুরু তোর হাদয় মন্দিরেই চির প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। স্থুল দেহনাশে 
গুরুর নাশ হয় না। তোদের ভালবাসি বলেই এত বলছি। তোদের 

যাতে প্রকৃত কল্যাণ হয় তাই তে! আমার একমাত্র প্রার্থন1।” 

স্বামী শিবানন্দের শেষ জীবনের ভাবময় প্রেমঘন মৃত্তিটি প্রত্যক্ষ- 
দর্শা মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের লেখনীতে অপরূপ ব্যজনায় ফুটিয়। 
উঠিতে দেখি £ 

_-এই সময় তিনি একটি তালবাসার মুক্তি হইয়াছিলেন। প্রত্যেক 
ব্যক্তি ও সকলের জন্যই তিনি বিশেষ চিস্তা করিতেন এবং তাহাদের 

কল্যাণের শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করিতেন । প্রত্যেক ব্যক্তিই 

জানিতেন, “মহাপুরুষ মহারাজ” তার অতি আপনার জন--তার 

নিজস্ব । 

_কয়েক হাজার ব্যক্তির মানসিক দুঃখ কষ্টের ভার তিনি বহন 

করিতেন, যেন একটি ছোট-খাট ভালবাসার রাজ্য তিনি চালাইছেন । 

তিনি প্রকাশ্য কন্ম্ী ছিলেন না, কিন্ত তিনি নিলিপ্ত নিঃসঙ্গ কন্মী। 
সাধারণতঃ কন্মশ বলিতে বুঝায় যিনি বন্ুপ্রকার চাঞ্চল্যকর কার্য 
করিতেছেন ; কিন্তু জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ নিলিপ্ত ও নিঃসঙ্গ 
হইয়া তার ভালবাস। ও হুদ্গত শক্তি দিয়া অপরের নিজন্ব ভাবটি__ 

অপরের নিজন্ব কর্মের তাবটি, জাগ্রত করিয়! দিতেন | তিনি স্থির 

হইয়াও চঞ্চল ছিলেন ; একস্থানে থাকিয়াও সর্বত্র বিচরণ করিতেন ; 

বিশেষ কোন চিস্তা না করিয়াও চিন্ত! করিতেন। 

__ভালবাস। ছাড়। তাহার আর একটি শক্তি__যাহার বিষয় পূর্বেবেও 
বল! হইয়াছে - উদ্ভৃত হইয়াছিল গুণাতীত জ্ঞান বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান । 
তর্ক, যুক্তি, বুদ্ধি বিবেচনার দ্বার! মানুষ যতটা! উচুতে উঠিতে পারে 
জীবনুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ তাহার বনু উদ্ধে উঠিতেন। তাহার 
সেই অবস্থার কথাগুলি এমনই মিষ্ট ও এমনই সত্য হইত যে সেখানে 
বিচারবুদ্ধি চলে না। তিনি জগৎকে ও স্যপ্টিকে অন্য এক স্তর হইতে, 
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অন্য এক চক্ষে দেখিতেন। সাধারণ লোকে যেমন জগতকে কারণ 

অন্তর্গত দেখে তিনি সেইরূপ দেখিতেন না। তিনি কারণ অতীত 

হইতে জগংকে দেখিতেন। 

মহাপুরুষ শিবানন্দ আনন্দময় লোকে তাহার মনকে সর্বদাই ' 

তুলিয়া রাখিতেন। জীবনের শেষভাগে যাহার! তাহার কথাবার্তা, 

ভাব ভঙ্গী বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার! অনুভব করিয়া থাকিবেন 

যে তিনি অধিকাংশ সময় এই “আনন্দময় লোকেই? বিচরণ করিতেন । 

বিদেহ না হইলে কেহই এই অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারেন না । 

ইহা হইল জীবনুক্ত পুরুষের বিশেষ লক্ষণ । মহাপুরুষ শিবানন্দ 
এই আনন্দময় লোকে অবস্থান করিতেন বলিয়াই সমস্ত জগৎকে 

আনন্দময় দেখিতেন । এইজন্য জীর্ণ দেহে নানাপ্রকার কষ্টের মধ্যেও 

তিনি সব্বত্র “আনন্দ” বা 'ত্রহ্ম' দেখিতেন। 

_যে আনন্দ আমর। উপলব্ধি করিতে পারি বা ব্যক্ত করি সে 

আনন্দ দেহজ ; কিন্তু মহাপুকষ শিবানন্দ যে আনন্দ উপলব্ধি করিয়া- 
ছিলেন তাহা সৎ, চিৎ, আনন্দের । সে অবস্থায় মাত্র আনন্দের 

অংশটুকু প্রকাশ কর! হয় । চিৎ অবস্থায় মন যাইলে মনের বৃত্তি, চঞ্চল 

ভাব স্পন্দন তিরোহিত হয়। মন তদৃদ্ধে উঠিলে সৎ বা ব্রন্মে লীন 

হইয়া যাঁয়। সৎ অব্যক্ত ও স্বয়ং। এই ছুই অবস্থার বিষয় কেহই 

প্রকাশ করিতে পারেন ন1__কেবলমাত্র বিকাশমুখী আনন্দ অল্পবিস্তর 
প্রকাশ করিতে পারেন। এইজন্য জীবনুক্ত মহাপুকষ শিবানন্দ 
জগংকে আনন্দময় ধাম দেখিতেন ; কিন্ত স্বয়ং তদৃদ্ধ অবস্থায় চলিয়। 
যাইতেন। সে অবস্থ' প্রকাশ করিবার নয় | “সৎ, চিৎ, আনন্দের? 
এক অংশ তিনি জনসমান্ধের কাছে ব্যক্ত করিতেন, অপর ছুই অংশ 

তিনি নিজেই হইয়। যাইতেন ; কারণ সেই অবস্থা বাক্য মনের 

অতীত-_অবাঙও মনমোগোচরম্।? 

মঠের এক ব্রহ্গচারী অনবধানতা বশতঃ সেদিন শিবানন্দজীর 

একটি নির্দেশ পালন করে নাই । নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া 

বার বার সে ক্ষমা! চাহিতে থাকে । 
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মহাপুরুষ ধীর প্রশান্ত কঠে বলিলেন, “ঠিক বুঝেছ ৷ এখানকার 
কথ! শুনে চললে তোমাদের কল্যাণ নিশ্চয়ই হবে । এখান থেকে 

এখন যে সমস্ত কথ! বেরুচ্ছে, সে সব ঠাকুরের কথা বলে জানবে । 
এখন ঠাকুরের সঙ্গে এক হয়ে রয়েছি।” মনের ছুয়ার তখন আল্গা 
ছিল, তাই তাদাত্ম্য বোধের স্বীকৃতি হঠাৎ এদিন শোন! গেল সিদ্ধকাম 

মহাপুকষের মুখে । 

স্ব্লবাক্, গম্ভীর পুকষ, শিবানন্দজীর মধ্যে এই সময়ে এক এক 

দিন ঘেন মধুর স্বভাব বালকের মুখরতা আসিয়া হাজির হইত। স্বীয় 

আনন্দময় অন্থৃভূতির কথা আর "যন চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না। 
সে-বার তিনি কাশীধামে আমিয়াছেন ' সকালবেলায় আশ্রমের 

সন্গ্যামীর! একে একে তাহাকে প্রণাম কবিয়া যাইতেছে । এমন সময় 

একজনকে সম্বোধন করিয়া আনন্দভরে কহিতে লাগিলেন, "্ঠাখ, 

কাল রাতে একট! ভারী মজা! হয়েছে । গভীর রাড, শুয়ে আছি। 
হঠাৎ দেখি যে এক শ্থেতকায় পুকষ, জটাজুটধারী ত্রিনয়ন__সামনে 
এসে দাড়ালেন। তার দিব্য কাস্তিতে চারদিক আলোকিত হয়ে 

গেছে! আহ। ! কী সুন্দর কমনীয় মৃত্তি-_-কী সকরুণ চাউনি ! তাকে 
দেখবামাত্রই ভেতর থেকে মহাবায়ু একেবারে গড় গড় ক'রে উপরের 

দিকে উঠতে লাগলো। ক্রমে ধ্যানস্থ হয়ে পড়লাম'* আর খুব 
আনন্দ। এমন সময় দেখি যে, মুগ্ডিটি ক্রমে বিলীন হয়ে গেলেন, 
আর তার স্থানে ঠাকুর দাড়িয়ে আছেন-_-সহাস্ত বদন, আমার হাত 

ধরে ইসারা করে বল্লেন, তার এখন থাকতে হবে, আরও কিছু 

কাজ আছে। ঠাকুরের এই কথার সঙ্গে সঙ্গে মন 'মাবার নীচের 
দিকে আসতে লাগলে এবং প্রাণবারুর ক্রিয়াও চলতে লাগলে! ৷ 

সবই তার ইচ্ছা । আমি কিস্ত বেশ আনন্দে ছিলাম। তিনি আর 
কেউ নন, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ ।” 

এই দর্শনের পর হইতেই শিবানন্দ স্বামীর মন সর্বক্ষণ এক 

অতি উচ্চ অধ্যাত্ম-ভূমিতে অবস্থিত থাকিত। আহার নিদ্রায় দেখা 

যাইত বিন্ময়কর নিলিপ্তি। ডাক্তারের এটিকে বায়ুরোগ বলিয়। 
ধরিয়া নেন এবং তদন্ুযায়ী চিকিৎসাও করিতে থাকেন । 
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মঠের এক সঙ্ন্যাসীর মনে কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ উপজিত হয়। 
তিনি গোপনে মহাপুরুষকে বলেন, “মহারাজ, ডাক্তারেরা বলছেন, 
এটা বায়ুরোগ । আমার কিন্তু তা মনে হয় না, বোধহয় এট। যোগজ । 

কাশীতে আপনার কি কোন দর্শনাদ্দি হয়েছিল? কাশী হতে আসা'র 

পর থেকেই এর স্থত্রপাত দেখছি ।” 

শিবানন্দ স্বীকার করিলেন, “হ্যা, কাশীতে এক শুভ, জ্যোতির্ময় 

যোগীমুন্তি দেখি, তারপর থেকেই এই রকম হয়েছে ।” 
তক্ত ও দীক্ষাপ্রার্থীর সংখ্যা! এ সময়ে কেবলই বৃদ্ধি পাইতেছে। 

একদিন মঠের এক সন্ন্যাসীকে শিবানন্দ বলিতে থাকেন, “গ্ভাখ,, 

স্বয়ং ঠাকুরই প্রেরণ। দিয়ে লোকদের এখানে আনছেন, আর এই 

শরীরটার মধ্যে বসে সকলকে কৃপা করছেন। নইলে আমায় দেখে 

এত লোক আসবে কেন? আমি তার নাম স্মরণ মনন করি, অন্য 

কিছু জানিনে। যার এখানে আসে আমি সকলকে তারই পায়ে 
সপে দিই। বলি, “এই নাও ঠাকুর, তোমার জিনিষ তুমি নাও ।” 
লোকে যেমন নান! ফুল দিয়ে তার চরণ পুজ। করে, আমিও তেমনই 
নান! রকম মানুষ অঞ্জলি ক'রে তার পায়ে ঢেলে দিই । তা সকলকে 

তিনি গ্রহণ করছেন, স্পষ্টই দেখতে পাই ।” 

এক একদিন দিব্য উদ্দীপন1 ভাব। আশীর্বাদ প্রার্থীদের বলিতেন, 

“ফ্লোয়িং ফ্লোয়িং ফ্লোয়িং, আশীব্বাদ তো সর্বদাই বয়ে যাচ্ছে । কিছু 

ভাবনা নেই। সব হয়ে যাবে । এমনি বলছি যে তা নয়_ঠিকৃ।” 
আবার এক একদিন ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বলিতেন, “যে আসবে, 

কাউকে ফেরাব না। আমি মা গঙ্গা হয়ে গেছি।” 

কোন কোন দিন মহাপুরুষের সব্ধব সন্তায় মহাভাবের মাতামাতি 
আরম্ভ হইয়। যাইত। আনন্দে তিনি তখন গর্গর মাতোয়ারা | ভাবের 

উপশম ঘটিলে ভক্তসেবকদের ডাকিয়া! বলিতেন, “শরীরে যেন একটা 

ডাকাত ঢুকেছিল। কালী কীর্তন হতেই ছেড়ে গেল। বাপরে 
বাপ, শরীরট! যেন তছনছ ক'রে দিয়ে গেছে । এ রকম ভাব ঠাকুরের 
হত। আমি তো তারই সস্তান! কুছ নহী তে থোড়া থোড়া তো 

আছে ?” 
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শরীরে হাপানী ও রক্তচাপের যন্ত্রণা খুব চাপিয়! বসিয়াছে, 

সেদিকে জক্ষেপই নাই | মাঝে মাঝে সিদ্ধ সাধক দ্র! স্বরূপে 

বলিতে থাকেন, “আজকাল একটা ভারী মজা দেখছি। এটাকে 

অবলম্বন ক'রে ছুটে! ব্যাপার চলছে-_একট শরীরের আর একটা 

আত্মার । শরীরের দিক থেকে ব্যাধি ইত্যাদি কত কি, আত্মার 

দিক থেকে নিম্মল আনন্দ--বেশ আনন্দ হয় দেখে, আর ভেবে ।” 

কিছুদিন যাবৎ শিবানন্দজীর অধ্যাত্বজীবনে আত্মপ্রকাশ ক'রে 

পরম অনুভূতির একট] বিশেষ অবস্থা | দর্শনার্থী ভক্ত, মঠের ব্রহ্মচারী 
সন্ন্যাসী যে কেহ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হন, তাহাকেই তক্তিতরে 

করজোড়ে তিনি প্রণাম নিবেদন করেন | কেহ বিস্মিত হন, কেহ বা 

তয়ে সক্কোচে আডষ্ট হইয়া! পড়েন। 

একদিন গভীর রাতে রোগশয্যায় শুইয়া আছেন, হঠাৎ ঘুম 
ভাঙ্গিয়া গেলে সেবক সন্গ্যাসীটিকে করজোড়ে প্রণাম জানাইলেন। 

এই মেবকটি তাহারই দীক্ষিত শিষ্য। ভীত স্বরে তিনি বলিয়! 

উঠেন, “মহারাজ, এতাবে প্রণাম ক'রে আমায় আর পাপের ভাগী 

করবেন ন1।” 

শিবানন্দ মহারাজ শান্ত স্বরে কহেন, “আমল ব্যাপারট। কি 

জানিস, যখনই লোকজন সামনে আসে তখনই সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন 

দেবদেবীর মৃত্তি দেখতে পাই; তাই সেই সেই দেবতাদের প্রণাম 
করি। কোন লোক সামনে এলেই প্রথমট1 তার ভেতরকার ঘা সত্ব 

সেই সত্তা অনুসারে কোন ঈশ্বরীয় জ্যোতির্ময় রূপ সামনে আবিসভূতি 
হন। লোকজন তখন ছায়ার মত অস্পষ্ট, আর ঈশ্বরীয় রূপই স্পষ্ট ও 

জীবন্ত দেখায়। তাই তে। প্রণাম করি। প্রণাম করার পরে ঈশ্বরীয় 

রূপ অস্তর্ধান হয়। তখন লোকজনকে স্পষ্ট দেখতে পাই, চিনতেও 
পারি।” 

উচ্চতর দিব্য অনুভূতিসমূহ তখন তরঙ্গায়িত হইতেছে শিবানন্দের 
সাধনসত্তায়। একদিন আপন মনে মসেবকদের কহিভে লাগিলেন, 

“কৃপাঁ_কৃপা_কৃপা। তিনি কূপ ক'রে বোঝালে সবই সম্ভব, নইলে 
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কি ক'রে তাকে বুঝবে? দেখতে তে সাধারণ মান্থষের মত- খাচ্ছেন, 

শুচ্ছেন, বেড়াচ্ছেন, শৌচাদি করছেন। কিন্তু তারই তেতরে যে 
এত কাণ্ড তা কি ক'রে লোকে বুঝবে বল, তার বিশাল শক্তির খেল! 

যত দিন যাবে ততই লোক দেখতে পাবে। ধর্মজগতে একটা মহ! 
ওলটপালট হয়ে যাবে। সে-সব ঠাকুর কৃপা ক'রে কঠ যে দেখিয়ে 
দিচ্ছেন তা আর কাকে বলব? কাকেই ব। বলি, আর কেই বা 
ওসব বুঝবে? তিনি কত কি জানিয়ে দিচ্ছেন! তার বিষয়ে কত 

কথা যে প্রাণের ভিতর (বুকে হাত দিয়! দেখাইয়া ) গজ.গজ. করছে, 

কাউকে তো! তা বলবার জো নেই । কেউ ওসব বুঝতে পারবে ন1। 
তোমাদেরও বলতে পারিনে । এমনকি তোমরাও ওসব বুঝতে পারবে 

না। মহারাজ (স্বামী ব্রন্মানন্দ ) যতদিন ছিলেন, তার কাছে প্রাণ 

খুলে ওসব কথ। বলতুম, বলে প্রাণট। খোলস! হ'ত। তিনিও আনন্দ 

পেতেন, আমারও আনন্দ হ'ত। সে-সব অতি গুহা কথা | তার 

সঙ্গে নিরিবিলিতে কত সব কথা হয়েছে! তিনিও অনেক সময় 

নিজের অনেক কথা বলতেন। এখন তো! আর তা হবার জো৷ নেই। 
এখন সে-সব অনুভূতি, সে-সব কথা প্রাণের তেতরই রয়ে যাচ্ছে, 
বলবার লোকই পাইনে। সবই যে তার ইচ্ছা। তবে আস্তরিক 

প্রার্থনা করছি, জগতের কল্য।ণ হোক্, তোমাদের কল্যাণ হোক্, 

তোমর। সব শাস্তিতে থাক।” 

স্বামী শিবানন্দের শরীর এখন প্রায় পতনোন্মুখ, অস্তূর্লোকে নিরস্তর 
চলিয়াছে মা-ত্রহ্মময়ীর কৃপা আস্বাদন । সেদিন নিজের সম্বন্ধে সেবক 

শিষ্যদের বলিতে থাকেন, কামনা-বাসন! থাকলে চির শাস্তিলাভ কর! 

অনস্ভবঃ আর সেই কামনা-বাসন। ভগবংকৃপা ছাড়া সমূলে বিন 
হওয়া সম্ভবপর নয়। ঠাকুর কৃপা ক'রে আমার সব কামনা-বাসন! 
একেবারে যুছে দিয়েছেন ; কোন বাসন৷ নেই । এই শরীরট। কেবল 
তার ইচ্ছায়, তারই কাজের জন্য রয়েছে ; আমি হচ্ছি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত 
স্বভাব। এ শরীরটাও যে আছে তাই অনেক সময় মনে হয় না। 

তবে প্রভুর অনেক কাজ এই শরীর দিয়ে করাচ্ছেন, তাই তিনি এই 
শরীর এখনও রেখেছেন। আমার কিস্তু কোন বাসন! নেই, বুঝলি 
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আমি ব্রন্মানন্মস্বরূপ !-_-এই বলে ধীর স্থির হয়ে বে রইলেন। 
তখন তার চেহার! একেবারে বদলে গেছে; তিনি যেন এক নূতন 

লোক । তার দিকে তাকাতে ভয় হচ্ছিল । অনেকক্ষণ পরে আপন 

মনেই বলতে লাগলেন-_“ম! আমায় কূপ। ক'রে সব দিয়েছেন। তার 

ভাগার খালি ক'রে আমায় পরিপূর্ণ ক'রে দিয়েছেন । আমার আর 

কিছু চাইবার নেই। তার কৃপায় সব লাভ হয়েছে_ যং লন্ধাচাপরং 

লাভং মন্যতেনাধিকং ততঃ | তবু যে তিনি এ শরীরট। কেন রেখেছেন 

তিনিই জানেন। 
“ . গভীর রাত। মহাপুরুষজী তার নিজের খাটে বসে আছেন-__ 

ধ্যানস্থ । অনেকক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকার পরে আপন ভাবে এক একবার 

চোখ মেলে দেখে আবার চোখ বুজে বসে আছেন। এমন সময় 

হঠাৎ একটা বেড়াল ঘরের মেঝের উপর মিউ মিউ ক'রে ডেকে 

উঠলে। | তিনি সেদিকে তাকিয়ে হাত জোড ক'রে বেড়ালের উদ্দেশ্যে 

প্রণাম করলেন। তিনি যে বেড়ালকে প্রণাম করছিলেন নিকটস্থ 

সেবক প্রথমটায় তা বুঝতেই পারে নি। সেজন্য সে একটু সন্দিপ্ধ- 
চিন্তে তার দিকে তাকাতে তিনি বল্লেন__“গ্যাখ্, ঠাকুর আমায় এখন 
এমন অবস্থায় রেখেছেন যে, সবই দেখছি “চিন্ময়+, ঘর-দের, খাট- 

বিছানা! এবং সর্বপ্রাণীর ভেতরই সেই এক চৈতন্তের খেল!- কেবল 
নামের ভেদমাত্র ; কিন্ত মূলে সব একই। বেশ পরিফার দেখছি, 
চেষ্টা ক'রেও সে ভাবট! সামলাতে পারছি না । সবই চৈতম্থময়। 

এই বেড়ালের ভেতরও সেই চৈতন্ের প্রকাশ জ্বলজ্বল করছে। 
এইভাবেই ঠাকুর আজকাল আমায় ভরপুর ক'রে রেখেছেন। 
লোকজন আসে যায় ; কথাবার্তা বলতে হয় বলি; সাধারণ কাজকর্ম 
আহারাদি করতে হয় করি। যেন অভ্যাসবশতঃ ক'রে যাই। 

কিন্ত এসব থেকে মন একটু তৃলে নিলেই দেখি যে, সর্ধ্বক্রই সেই 
চৈতশ্থের খেলা । নামরূপ এসব তে অতি নিয় স্তরের ব্যাপার | নাম- 
রূপের ওপরে মন গেলেই, বাস! তখন সবই চৈতন্যময়, আনন্দময় | 

এসব বলে বোঝাবার জিনিস নয়। যার সে অবস্থ! হয় সেই 

জানে।+ আরও কত কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এটুকু বলেই 



৩২৩ ভারতের লাধক 

হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন | সেবক মুগ্ধ প্রাণে হততম্ব হয়ে দাড়িয়ে 
রইল১।” 

শিবানন্দজী রোগজীর্ণ দেহটিকে নিয়া! সেবকগণ অতিশয় বিত্রভ, 

দিবারাত্র তাহাদের উৎকণ্ঠার সীমা নাই | নিজ দেহের নশ্বরতার কথা 
মহাপুরুষ যেমন বলিতেন আবার তেমনি উদ্দীপনা ভরে বলতেন, 
«এই শরীরের জন্য তোমাদেরও কত কষ্ট দিচ্ছি ! এতট। করি কেন, 

জান? এ দেহ তো সাধারণ দেহের মত নয়! এর একট! বিশেষত্ব 

আছে। এ শরীরে ভগবান্-উপলন্ধি হয়েছে । এ শরীর ভগবানকে 

স্পর্শ করেছে, তার সঙ্গে বাস করেছে, তার সেবা করেছে । এই 

শরীরটাকে তিনি যুগধর্ম্ম প্রচারের যন্্শ্ববপ করেছেন-_-তাই এত।” 
তাহার শরীর খারাপ বলিয়া ভক্ত শিষ্যদের ঠেকানোর উপায় 

নাই। কারণ, ডাক্তারের। নিষেধ করিলেও তিনি মানিতে চাহেন না। 

বিদায় লগ্নে সিদ্ধকাম শিবানন্দ যেন সদাত্রত খুলিয়! বসিয়াছেন। 
এ সময়ে সর্বব অস্তিত্বে তিনি ঠাকুরের দর্শন ও স্পর্শ পাইতেছেন। 

মাঝে মাঝে তাই বলিয়া উঠেন, “ঠাকুর ব্যাপক হয়ে রয়েছেন, সর্বদা! 
স্বাসে শ্বাসেই তার দর্শন পাচ্ছি।” 

কোন ভক্ত বা আগন্তক মঠে আসিয়া প্রসাদ না পাইয়া চলিয়া 

গেলে সেবক সন্্যাসীদের আর রক্ষা নাই। ভাগারীকে ভয়ে ভয়ে 

সদ! সতর্কদৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়। 

বৃদ্ধ জেলে পুর্ণ হালদার গঙ্গায় তাহার ছোট ডিঙ্গিতে বসিয়! 

মাছ ধরিতেছে, তাহার সব কিছুই ডবল দামে বেলুড়-মঠকে কিনিয়! 
রাখিতে হইবে- বড় ছুংস্থ সে, তাহার ছঃখের কথা প্রাণ খুলিয়! 

একদিন সে শিবানন্দজীকে জানাইয়। দিয়াছে । 
উৎসবের কুলী মজুর, পাড়ার বাগ্দী, প্লাওভাল ভৃত্য, দারোয়ান 

সকলেরই “বাবার কাছেই দরকার । বারান্দায় ধাড়াইয়া “বাব! 
তাহাদের খোজখবর নেন, প্রয়োজন বোধে নোট-টাক। ছুড়িয়। 

ফেলেন, দরাজজ মনে আদেশ দেন, “ভাগারসে লে যাও । 

১ শিবানন্দ বানী £ উদ্বোধন 
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ঠাকুর শব্দ উচ্চারণেই হয় দিব্যভাবের উদ্দীপন। পুজারীকে 
দেখিলেই ঠাকুরের কালের আনন্দস্ৃতি উদ্বেল হুইয়! উঠে। মা 

হংসেশ্বরীর মৃক্তিটি দেখিলেই হন আনন্দে মাতোয়ারা ! 
গায়ক হয়তে। তাহার সম্মুখে মায়ের নাম গাহিতেছেন, আর 

শিবানন্দ মহারাজ মুহুর্তে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছেন। আনন্দবেগ 
সহা করিতে ন! পারিয়। গায়ককে বলিতেছেন, “যা যা_-পালা পালা ! 

এঃ হাটে হাড়ি ভেঙ্গে দিলে! এ যেন শুকনে! দেশলাইয়ের কাঠি 

হয়ে রয়েছে । ঠাকুর যেমন বলতেন, “একটুতেই দপ. ক'রে জলে 
ওঠে” তাই হয়েছে ।” 

এমনি ভাবে দিনের পর দিন তাহার সাধন-সত্তায় লীলায়িত 

হইয়া উঠিতেছে তাব-জলধির বিচিত্র তরঙ্গমাল। | কখনো মায়ের কথা, 
কখনো ঠাকুরের কথা নিয়া! নানাভাবে চলিতেছে মধুর আন্বাদন | 

দিব্য অনুভূতির শিখরদেশ হইতে নামিয়া আসিয়া ন্বামী শিবানন্দ 
এবার বিরাজিত “ভাবমুখে' ৷ মা ব্রহ্মময়ীর অক্কে বসিয়া আছেন-__ 
মায়ের বালকটি। সেদিন এক ন্সেহভাজন ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাস 
করিলেন, “ওরে, তুই কি পড়ছিস্ আজকাল ?” 

“আজ্রে, মাগ্ক্যকারিকা পড়ছি,” সবিনয়ে উত্তর দেন নবীন 

সাধক । 

“দূর শালা ! ওতে কি আমার মায়ের নাম আছে ?” পরমানন্দে 

বলিয়া বসেন শিবানন্দ মহারাজ । 
সর্ধব বন্ধনহীন, শুদ্ধম অপাপ বিদ্ধম এই কুস্থমপেলব বৃদ্ধ শিশুর 

আননে সদ। স্ষুরিত রহিয়াছে দিব্য জ্যোতির আভা । জগতপ্রপঞ্চে 
ওতপ্রোত পরম সত্তার মধ্যে নিজেকে যেন নিরস্তর তিনি বিস্তারিত 

করিয়া! দিতেছেন। 

অপূর্ব তাহার এসময়কার শিশু-লীলা ৷ বিছানায় বসিয়া! মহাপুরুষ 

কখনে। শালিক ময়নাকে হাত নাড়িয়৷ নাড়িয়া ডাকিতেছেন । কখনে। 

বা খেল্নার ডমরু শবে দিতেছেন দূরে তাড়াইয়া । 

হঠাৎ একদিন আবদার ধরিলেন, রিস্ট ওয়াচ একটি এখনি তাহার 
১০ষ-২১ 
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চাই। তখনি তাহা আসিয়া গেল। ছুই একবার হাতে বাধিবার পর 

আর উহার কোন প্রয়োজন রহিল না। 
১৯৩২ সালের কথা । কোন কোন দিন দেখা যাইত এই সিদ্ধ 

মহাপুরুষ বালকবৎ অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন । “বিছানার উপর 

কথাম্বত, গীতা, চণ্ডী, হিতোপদেশ, ঠাকুরমার ঝুলি, একটি খঞ্জনী, 
লাঠি, ছবির বই-_ ইত্যাদি নানা জিনিস নিয়ে বসে আছেন- যেন 
পাঁচ বছরের একটি বালক । আর ইচ্ছানুরূপ সব জিনিস নাড়াচাড়া 

করছেন। হয়তো একটু খ্ঞ্রনী বাজালেন, ঠাকুরমার ঝুলি একটু 
পড়লেন, আবার কখনে। বা হাসতে হাসতে লাঠি হাতে সেবকদের 

শাসাচ্ছেন। তিনি যে কেন এরূপ আচরণ করতেন তার একটু আভাস 
পাওয়া যায়__-তার একদিনকার কথা থেকে । জনৈক সেবককে 
কথায় কথায় বলেছিলেন-_ গ্ভাখ., মনট1 সব সময়ই নিগুণের দিকে 

ছুটে যেতে চায়; তাই এসব পাঁচ রকম নিয়ে মনটাকে নামিয়ে 

রাখার, চেষ্টা করি | মা যেমন খেলন। দিয়ে ছেলেদের ভুলিয়ে রাখেন, 

তেমনি আমিও মনকে পাঁচ রকমে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করছি।” 
মঠের প্রবীণ সাধকেরা বুঝিলেন, নিগুপ পথের অভিযাত্রী, 

নির্বানোন্মুখ এই মহা সাধককে আর বেশীদিন ধরিয়া! রাখার উপায় 

নাই। 

শেষটি বিদায়ের দিন আসিয়। পড়িতেছে। আজকাল শিবানন্দ 

মহারাজ মাঝে মাঝে তাহার বিদেহী গুরুভাতাদের দর্শন লাভ করেন। 

একদিন ভক্তদের বলিলেন, “কাল খুব ধ্যান হয়েছিল। এইসব রাজ্য 

ছেড়ে, দেহজ্ঞান ছেড়ে মন চলে গিয়েছিল ভর্দলোকে । স্বামীজীকে 

দেখলাম। একটা জ্যোতির স্ৃতোর মত ঝুলছে, সেটিকে ছেড়ে দিয়ে 
স্বামীজী নীচে এসেছিলেন । মহারাজকেও দেখেছি, তিনিও রয়েছেন । 

বেশ আনন্দে ছিলাম ।” 

আর একদিন জানাইলেন, “এই মাত্র স্বামীজী ও মহারাজ 

এসেছিলেন । আর বললেন, চল তারকদা'। তোরা কেউ দেখতে 

পেলিনে ? এই যে সামনে ছাড়িয়েছিলেন।” 
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মারাত্মক সন্যাস রোগে শিবানন্দ স্বামী আক্রান্ত হইয়াছেন । 

মঠের ব্রহ্মচারী ও সঙ্ন্যাসীরা, গৃহস্থ ভক্তেরা, সেবার কোন ত্রুটি হইতে 
দিতেছেন না। স্যর নীলরতন প্রভৃতি স্ৃবিজ্ঞ ডাক্তারের প্রাণপণ 

চিকিৎসা করিতেছেন, কিন্তু তাহার শরীরের কোন উন্নতি দেখ! 
যাইতেছে ন|। স্তর নীলরতন সেদিন পরম শ্রদ্ধাতরে মস্তব্য করিলেন, 

“যে করেই হোক একে আপনার আট্কে রাখুন । বলুন তো এমন 
মহাপুরুষ চলে গেলে পৃথিবীর কি অবস্থা! হবে ?” 

গুরুভাই বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ সেদিন এলাহাবাদ হইতে ছুটিয়া 
আসিয়াছেন স্বামী শিবানন্দকে দর্শনের জন্য ৷ তিন দিন পরে, বিদায় 

নিতে গিয়! প্রণাম করিতেছেন, এমন সময়ে শিবানন্দজী নীরবে বাম 

হাতটি তাহার মাথায় রাখিলেন। এই ঘটনাটির প্রসঙ্গে উত্তরকালে 
বিজ্ঞানানন্দ বলিয়াছেন, “যেদিন মহাপুরুষ মহারাজ আমার মাথায় 
হাত দিয়েছিলেন, সেদিন থেকেই মনের ভাব একেবারে বদলে গেল। 
তার ভাবট! যেন আমার তেতর ঢুকিয়ে দিলেন । এখন মনে হচ্ছে, 
যে পর্যযস্ত আমার গায়ে এক ফোটা রক্ত থাকবে, সে পর্য্যস্ত যে 

আসবে তাকেই ঠাকুরের নাম দিয়ে যাবো 1” 

১৯৩৪ সালের ২০শে এপ্রিল রোগের সঙ্কট ঘনাইয়া আসে, 
ডাক্তারের] বিষণ্ন চিত্তে বিদায় গ্রহণ করেন। মঠবাড়ী ও মঠপ্রাঙ্গণে 
শোকাকুল নরনারা ভীড় করিয়া ধাড়ায়। সাধুর! স্বামী শিবানন্দের 
শয্য। ঘিরিয়! বসিয়া আছেন, নিরস্তর শুনাইতেছেন সদ্গুরুর পবিজ্ঞ 

নাম। মহাপুরুষের সারা দেহে তখন দেখা দিতেছে পুলক রোমাঞ্চ । 

দিব্য আনন্দের জ্যোতি ছড়াইয়! পড়িয়াছে তাহার মুখে চোখে | 
“শেষ মুহূর্ত যতই নিকটবর্তী হইতেছেন তাহার অঙ্গে পুলক 

আরে। ঘন ঘন হইতে লাগিল। মুখ ন্মিত প্রশাস্ত| অপরাহু ৫টা 
৩৬ মিনিটের সময় হঠাৎ মহাপুকষজীর বদনমণ্ডল এক অপূর্ব আনন্দ 
জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আর সঙ্গে সাঙ্গ মাথার চুল 
এবং সর্ব শরীরে লোম কদম্বফুলের মতন খাড়। হইয়া উঠিল এবং 



৩২৪ ভারতের সাধক 

একটু পরেই মুখ দিয়া অস্তিম নিঃশ্বাস নির্গত হইল | সেই পুলকিত 
অবস্থা অনেকক্ষণ ছিল১ ।” 

বেলুড় গঙ্জাতীরে শত শত শোকাকুল নরনারীর সম্মুথে সেদিন 
ভন্মীভূত হয় মহাসাধক শিবানন্দ স্বামীর মরদেহ, আর এই সঙ্গে 
নির্বাপিত হয় রামকৃষ্ণ দেউলের একটি সুপবিজর আলোকবিস্তারী 
দীপশিখা। 



£ 

ৈবাটার্গ; অপ 
তারতের অধ্যাত্ব-সাধনা ও ধর্ম-সংস্কৃতিময় জীবনে দক্ষিণ 

ভারতের সিদ্ধ শৈব সাধকদল সংযোজিত করিয়াছেন এক অত্যুজ্জল 
অধ্যায়। পৌরাণিক ও এঁতিহাসিক উভয় যুগেই দলে দলে তাহার! 
'্মাবিভূতি হইয়াছেন, মুযুক্ষু সাধকদের দিয়াছেন দিব্যলোকের 
আলোক-সঙ্কেত, জনজ্রীবনের স্তরে স্তরে ছড়াইয়াছেন কল্যাণধার]। 
এই মহাত্মাদেরই অন্যতম শৈথাচার্য অগ্নর। কচ্ছ_, ত্যাগ-তিতিক্ষা, 
অনন্ত ইষ্টসেবা ও কঠোর যোগসাধনার সহিত শৈবাগমের জ্ঞানৈশ্বর্যয 
সমহ্িত হয় তাহার সাধনজ্ীবনে | বছজনের আঙ্গোক-দিশারী রূপে 

সর্বত্র তিনি কীত্তিত হইয়া উঠেন। 

অগ্নর আবিষ্ত হন আমন্ুমানিক ৬০* খুষ্টাবখে। তামি 
দেশের, বর্তনান তামিল নাড়ুর, দক্ষিণ 'আর্কট জেলার এক ক্ষুদ্র গ্র 

তাহার জন্ম। শিব-সাধনার এঁতিহোর ধারাটি দীর্ঘদিন প্রবাহিত 

ছিল তাহাদের বংশে | অগ্নরের পিতা ছিলেন সেই ধারারই এক 
ধারক ও বাহক। নৈষ্ঠিক শিবভক্ত বলিয়াও স্থানীয় অঞ্চলে তাহার 
যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল । 

শৈশবেই অগ্পরেব জীবনে নামিয়া আসে দৈবের নির্মম আঘাত । 
অল্প দিনের ব্যবধানে জনক ও জননী শিশুপুত্রের মায়া কাটাইয়! 
ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান | অগ্পরের বাল্যবিধব। জ্যেষ্ঠ ভগিনী এই 
ংসারেই বাস করিতেন; এখন হইতে তিনিই গ্রহণ করেন তাহার 

লালনপালনের ভার। 

বালক কালেই অগ্নরের অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার পা 

পাওয়া! যায়। দিদি অতশয় যদ্ধে যেমন তাহাকে তৈ 
থাকেন, তেমনি করেন তাহার লেখাপড়ার 

চতুষ্পাঠীতে অগ্নরকে তর্তি করিয়া দেওয়া হয় 
১*৯-১ 

টস 
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ধন্মের পগ্ডিতেরাই সমবেত হন নিজ নিজ মতবাদের প্রাধান্ত স্থাপনের 

জন্য | তাই কাঞ্চী তখন পরিণত হইয়াছে সর্বশাস্ত্রেরই পীঠস্থান রূপে । 

চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত ও পড়ুযাদের কাছে অপ্পর কা্ীনগরের 

বিদ্াবৈভবের কথা শুনিয়াছেন। নিজে তিনি টংসাহা বিষ্তার্থী, 
তাছাড়া, সর্বশান্থে পারঙ্গম হওয়ার উচ্চাকাজক্ষ। সম্প্রতি তাহাকে 

পাইয়া বসিযাছে। বেশ কিছুদিন যাবৎ তাহার কিশোব মন চঞ্চল 

হইয়াছে -্রষ্ঠ বিগ্াভীর্ঘ কাঞ্চীক্ত বপবাস করার জন্গ। সেখানে 
গিয়া, সর্ববশান্ত্রে বৎপন্ন হইয়া, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিষ্ছের সম্মান লাভ করিবেন 
ইহাই তাহার অভিলাষ । 

দ্রাঠা ভগিনীকে একদিন কহিলেন, “দিদি, কার্ধীতে গিয়ে শিক্ষা 
লাভ করবার জন্য আমি ব্যাকুল হযে উঠেছি। সেই ব্যবস্থাই তুমি 
আমার ক'রে দাও। বিগ্ার্থী হিসাবে এজন্য য। কিছু ত্যাগ-তিতিক্ষা 

স্বীকার করতে হয, আমি তাঠে একটু ও পশ্চাদ্পদ হবো না। তোমায় 

সামি কথা দিচ্ছি, সেখানে থেকে, সর্বশাস্ত্রে পাবদশ্ী হায়। আমি 

দেশে ফিরবো ।” 

দির্দি কহিলেন, “৪রে তুই কৃতী হবি, বংশের মুখ টজ্জল করবি 
তাই যে আমি চাই। আর সই ভরসায়ই যে আমি এমকাল দিন 
গুনছি। কিন্তু ভাই, কাঞ্ধীর [বিগ্ভাপীঠে তোর পড়াট। মামার যেন 

ভাল ঠেকৃছে ন1।” 
“কেন বলতো ৮ ক্ষুঞ্ন মনে প্রশ্ন করেন অগ্পব। 

“শুনেছি, কাঞীতে রাজ। মহেজ্দ্রের সম্প্রদায়, অথাৎ, জৈনেরাই 

বেশী প্রতিপত্তিশাপী। জৈন শাস্ত্রবিদ্দের সেখানে প্রবল প্রতাপ, স্থায়- 
শাস্ত্রের কুটতর্ক নিয়ে সদাই তাদের কচ্কচি। ঈশ্বরের প্রশ্ন সেখানে 

গৌণ, আমাদের ইষ্ট বিগ্রহ শিব যেখানে রয়েছেন অবজ্ঞাত হয়ে ।” 

“এ তুমি কি বলছে। দিদি। আমি নিজে যদি ঠিক থাকি, আমার 

নিজের ধ্যানধারণ! যদি ঠিক থাকে, তবে কেউ আমার অনিষ্ট করতে 
পারবে না। তাছাড়া, এযুগে প্রকৃত শীস্ত্রবিদ্ হতে হলে ঈশ্বরমুখী 

আর ঈশ্বরবিম্ধী উভয় শাস্্রই পাঠ করতে হবে। কাঞ্ধী ছাড় 

কোথাও যে তার সুবিধে নেই।” | 



৪ ভারতের সাধক 

“আমি বলি কি, তুই বরং চিদম্বরমে চলে যা, সেখানকার শিব- 

মন্দিরে রয়েছেন শৈবাগমের দিকপাল পণ্ডিতেরা, আর রয়েছেন সিদ্ধ 
শৈব মহাপুরুষেরা ৷” 

“কিন্তু দিদি, সেখানে গিয়ে তো৷ আমায় একটিমাত্র সম্প্রদায়ের 
একপেশে বিগ্ভাচচ্চা নিয়েই পড়ে থাকতে হবে। মনোরাজ্যের দশ 

দিকের দশটি জানাল। তো খুলবে না। দর্শন ও সাধনার বহুমুখী তত 
তো আমি আয়ত্ব করতে পারবো না। না_ না, আমি কাঞ্চাতেই 

যাবো । তুমি এতে আপত্তি ক'রে! না|” 

ভ্রাতার সঙ্কলে দিদি আর বাধ। দিলেন ন। , কয়েক দিনের মধ্যেই 

অগ্পর রওনা হইয়! গেলেন কাঞ্ধী নগবে। 

এখানকার প্রধান বিগ্ভাপীঠে জৈন অধ্যাপকদেবই প্রাধান্ | উত্তর- 
ভারত হুইতে শ্রেষ্ঠ জৈন দার্শনিক ও শীস্ত্রবিদ্দের এখানে আমন্ত্রণ 
করিয়৷ আনা হইয়াছে । আর তাহাদের নেতৃত্ব ও তত্বাবধানে চলিতেছে 

শত শত বিদ্ার্থীর শাস্ত্র অধ্যয়ন | তরুণ ছাত্র অপ্পর এই বিছ্যাগীঠেষ্ট 

ভত্তি হইলেন। বহুলখ্যাত পণ্ডিতদের চরণতলে বসিয়া শুরু হইল 
'ঠাহার অধ্যয়ন-তপস্ত! | 

নবীন ছাত্রের জ্ঞানের স্পৃহা যেমন প্রবল, তেমনি অসাধারণ 

তাহার ধীশক্তি। কয়েক বৎসরের মধ্যেই অগ্নর নানা শাস্ত্রে ব্যৎপন্র 

হইয়া! উঠিলেদ। বিশেষ করিয়। জৈন শাস্ত্রে জন্মিল তাহার অসামান্ট 

অধিকার । বিচার সভ! ও তর্কদ্বন্দের ক্ষেত্রে এই তরুণ পণ্ডিত অল্পক।ল 
মধ্যে স্থপরিচিত হইয়া উঠিলেন। 

শান্্ ও দর্শনতাত্বে পারঙ্গমতার জন্যই শুধু নয়, অসামশ্ত কাব্য- 

প্রতিভার অধিকারী-রূপেও তিনি প্রপিদ্ধি অজ্জন করিলেন । প্রবীণ 

জৈন ধন্মনেতা ও সাধকের তাই তাহার মধ্যে লক্ষ্য করিলেন এক 

বিরাট প্রতিশ্রুতি | 
রাজা মহেন্দ্র প্রন্ন দৃষ্টিও অচিরে পতিত হইল এই প্রতিভাবান্ 

শ্াতকের উপর | অবশেষে একদিন রাজগুরুর কাছে দৈনধর্মে দীক্ষা 
নিলেন অগ্পর ৷ 
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রাজসভার পণ্ডিতের! বুঝিয়া৷ নিলেন, এই প্রতিভাধর তরুণ 
পণ্তিতই সেই চিহ্িত ব্যক্তি, যিনি উত্তরকালে এ রাজ্যের জৈন ধর্ম 
আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন । 

মাঝে মাঝে অবকাশ কালে অগ্পর কাঞ্ধী হইতে স্বগ্রামে ফিরিয়া 

আসেন, দিদির স্পেহ সান্নিধ্যে থাকিয়া আনন্দে কিছুদিন কাটা ইয়া 

যান। কিন্ত আগেকার সেই মানুষটি যেন আর নাই, অগ্পর এখন 
মিয়া আছেন বিদ্যাচর্চায় স্যায়ের কুটতর্ক, দর্শনের বিচার বিশ্লেষণ, 
বিশেষ করিয়া জৈনধর্মের তত্বান্থসন্ধান নিয়াই এখন বেশী সময় 
তাহার অতিবাহিত হয়। 

দিদির সতর্ক দৃষ্টিতে ধর! পড়ে ভ্রাতার এই নব রূপান্তর বিছ্ভার 
অভিমান জাগিয়। উঠিয়াছে অপ্ররের মনে, জৈন পণ্ডিতদের প্রতাবে 
পড়িয়া আস্তিক্য বুদ্ধিও হইয়াছে প্রায় তিরোহিত। 

দিদি একদিন সরোষে কহিলেন, “কা্কীতে গিয়ে দিগ.গজ পণ্ডিত 
তুই হয়েছিস, একথা ঠিক। কিন্তু যে পাণ্ডিত্য ভগবত দর্শনের পথে 
বাধা জগ্মায়, তার মূল্য ঘে এক কানাকড়িও নয়, তা জানিস ?” 

"ব্যাপারটা কি, খুলে বলতো ? হঠাৎ এত রুষ্ট হলে কেন তুমি ?* 
“আমি লক্ষ্য করেছি, ভোর ভেতর বিগ্ভার অভিমান জেগেছে । 

তাছাড়া, জৈন শুঞ্ষ তাফিকদের পাল্লায় পড়ে তুই জৈনমতাবলম্থী 

হয়েছিম্। সব চাইতে ছুঃখের কথা, ঈশ্বরবিমুখ হয়ে পড়েছির্্ তুই। 

আমাদের পিতৃপুরুষ সবাই ছিলেন উচ্চকোটির শৈব সাধক । তাদের 
পথ থেকে তুই দূরে সরে গিয়েছিস্। এর ফল কি কখনো! ভালে 

হতে পারে ?” 

কয়েক দিন পরের কথা | হঠাৎ একদিন মারাত্মক শুলব্যথায় 

অগ্পর একেরারে শধ্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন | অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা 

অনেক চেষ্টাই করিলেন, কিন্তু রোগের উপশম দেখা গেল না| সঙ্কট 

ক্রমে চরমে উঠিল, মুমূর্ষু অগ্লরকে আর বুঝি বাঁচানো সম্ভব নয় । 

হঠাৎ এসময়ে অগ্নরের জ্যোষ্ঠা তগিনীর গুরুদেব তাহাদের গৃহে 
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আসিয়া উপস্থিত । সিদ্ধ শৈব সাধক বলিয়। এ অঞ্চলের সর্ধ্বত্র তিনি 
স্ুপরিচিত। যোগবিভূতির খ্যাতিও তাহার প্রচুর। তাই তাহার 

আগমনে সবাই প্রাণে বল পাইলেন | রোগীর মরণাপন্ন অবস্থার কথ! 

তাহাকে জানানে। হইল। 
প্রশান্ত কণ্ঠে গুরুজী কহিলেন, “তোমরা শান্ত হও। এ সঙ্কট 

অচিরেই কেটে যাবে, অগ্পর বেঁচে উঠবে । কিন্তু তাকে প্রাণভিক্ষা 

চাইতে হবে দেবাদিদেব শিবের কাছে। বংশান্ুক্রমে প্রভু শিবই 

হচ্ছেন তোমাদের ইষ্টদেব। এই ইঞ্টের প্রতি বিমুখ হওয়াতেই তে 
যতো বিপদের স্থষ্টি। তোমাদের পিতৃপুকষদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে 
বিরাগ করছেন জাগ্রত শিবলিঙ্গ । অগ্পর আজ তার কাছেই করুক 

আত্মসমর্পণ 

আশীর্বাদ জানাইয়। মহাপুরুষ বিদায় গ্রহণ করিলেন | অগ্পরের 
জন্য দিদির এবার আর দুশ্চিন্তা নাই । বুঝিলেন, গুরুদেবের কথ! 

কখনো মিথ্য। হইবার নয়, প্রভূ শিবের কৃপায় ভাতার জীবন এবার 
রক্ষা পাইবে। 

অগ্লরকে কহিলেন, “শুধু জ্ঞানপন্থীদের প্রভাবে পড়ে তুই 
ইষ্টদেবকে ভুলে গিয়েছিস্। ইঞ্টের চরণে অপরাধ করেই তো তোর 
এত কষ্ট এত বিড়ম্বনা | সবাই আমরা তোকে ধরাধরি ক'রে শিব- 

মন্দিরে নিয়ে যাচ্ছি । সেখানে প্রভূ শিবজীর চরণে তুই শরণ নে, 
স্তবস্ততি জানিয়ে তাকে প্রসন্ন কর্। দেহ-রোগ, ভব-রোগ সবই 
দূর হয়ে যাবে । গুরু মহারাজ তে। আজ এই কথাটিই বিশেষ ক'রে 
বলে গেলেন। বাকৃসিদ্ধ মহাপুরুষ তিনি, তার কথ। তে মিথ্যে 

হবার নয়।” 
প্রচণ্ড শৃলবেদনায় অপ্পর মৃতকল্প হইয়া আছেন, এবার তাই 

দৈব কপার উপর নির্ভর করিতে তাহার আপত্তি হইল ন|। 

রাত্রি ক্রমে গভীরতর হয়, চারিদিকে নামিয়া আসে থম্থমে ঘন 

অন্ধকার । মন্দিরের অভ্যন্তরে, ক্ষীণ প্রদীপের আলোয় বেদনার 

অগ্পর শায়িত রহিয়াছেন, অস্ফুট স্বরে জপিতেছেন শিবজীর নাম। 
হুঠাৎ দেখিলেন, স্বর্গায় জ্যোতির ছটায় গর্ভমন্দিরটি আলোকিত হইয়া 
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উঠিল। সেই সঙ্গে শোন! গেল দৈবী কণ্ঠের অতয়বাণী, “বৎস অগ্পর, 
আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়েছে 
তুমি, লাভ করেছে! নবজন্ম। আশীর্বাদ জানাই, নৃতনতর ঈশ্বরীয় 

চেতন! জাগ্রত হোক তোমার সাধনসত্বায়, আর তোমার মাধ্যমে 

সেই চেতন! ছড়িয়ে পড়ুক মানুষের কল্যাণে। 

বিস্ময় বিক্ষারিত নয়নে অগ্পর ভূমিতল হইতে উঠিয়া বসিলেন । 
একি অদ্ভূত অলৌকিক কাণ্ড ! দৈবী কণ্ঠের আওয়াজ শোনার সঙ্গে 
সঙ্গেই তীত্র শৃলবেদন! দূরীভূত হইয়াছে, দেহে আসিয়াছে নূতন 
চেতনার জোয়ার। নুযুপ্তিময় রাত্রির শেষে এ যেন আলোকোজ্ছন্গ 

প্রভাতে তাহার নবজাগরণ । 

দিব্য আনন্দের রসে অগ্নর উচ্ছল উদ্বেল। লিঙ্গবিগ্রহের বেদীতলে 

ভাবাবেশে তিনি লুটাইয়া৷ পড়িলেন, তারপর উঠিয়া ঠাড়াইয়! যুক্ত- 
করে নিবেদন করিলেন শিবমহিমার অপরূপ স্তবগাথা | 

আবার শোন। যায় দিব্যপুরুষের বাণী, “বৎস অগ্পর, তোমার 
স্তবমালা আমায় প্রসন্ন করেছে । আজ থেকে শিবভক্তের। জানবে 

তোমায় “তিরণাবকৃকরন্ু' নামে, ঈশ্বরের আ।শস্পুত বাকৃ-পতি 

ব'লে পরিচিত থাকবে ভূমি এ অঞ্চলের শৈব-সমাজে 1” 
যুক্তপাণি অগ্পর কাতর কণ্ঠে নিবেদন করেন, “প্রভূ, তোমার 

চরণে এই প্রার্থনা, তোমার দাসরূপেই যেন এ জীবন অতিবাহত 

করতে পারি, তোমার সেবায় যেন কায়মনপ্রাণ হয় চিরদিনের জন্য 

উতসর্গাত। তোমার মহিম। ধ্যানই যেন এখন থেকে হয় আমার 

শ্রেষ্ঠ ব্রত। 
মন্দিরের স্বগ্শয় জ্যোতির ধারা অস্তহিত হইয়া গেল। দিব্য 

প্রেরণায় উদ্দীপিত অগ্পর কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, দ্বারের 

পাশে জ্যেষ্ঠ। ভগিনী ভাবাবিষ্ট হইয়া ধাড়াইয়া আছেন । ছুই নয়ন 
তাহার পুলকাশ্রুতে ছলছল, আননে অপার তৃপ্তির হাসি। ভ্রাতা! 

পুনজর্শবন লাভ করিয়াছেন, ব্বধশ্মের কোলে ফিরিয়া আসিয়াছেন, 
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প্রভুর আশীর্রবাদে হইয়াছেন কৃতকৃতার্ঘ। চিত্ত তাহার তাই ইষ্টদেবের 
প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া! উঠিল। 

শিবের প্রত্যাদেশের কাহিনী দিদি অগ্নরের মুখ হইতে আম্ুপুবিবিক 
শুনিলেন। তারপর ব্যগ্রকে কহিলেন, “আর কিন্তু দেরী কর! নয়, 
ভাই। আমাদের কুলগুরু, সিদ্ধ শৈবাচার্য্যের কাছ থেকে তুই দীক্ষা 
গ্রহণ কর্। যে কৃপা দেবাদিদেব শিব তোকে আজ করেছেন, অচিরে 

তা পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠৃক ! শিব সাধনায় তোর সিদ্ধি লাভ হোক, তা-ই 
যে আমি চাই।” 

গুরুর কাছে দীক্ষা নিবার পক অগ্পর শুরু করেন তাহার কঠোর 

সাধনা । ইষ্টদেব শিবের ধ্যান জপে নিরস্তুর নিবিই হইয়া থাকেন, 
দিন রাত কোথ। দিয়! কাটিয়া যায়, সে সম্বন্ধে কোন হুশ নাই, 

গুরুর নির্দেশিত পথে নিষ্ঠাভরে তিনি অগ্রসর হন, নিগৃঢ় সাধনার 

এক একটি স্তর ভেদ হয়, আর নবতর প্রেরণায় ও শক্তিতে তিনি 

উদ্বদ্ধ হইয়া উঠেন। 
গুরু একদিন কপাভরে কহেন, “বংস, অগ্নর, সাধনার এই ছুরহ 

ক্রম্সমূহ যে ভাবে তুমি আয়ত্ত করছো, হাতে আমি আনন্দিত 

হয়েছি। বৎস, একটি কথা তুমি স্মরণে রেখো, প্রগাঢ শান্ত্রজ্ঞানে 

সঙ্গে তোমার সাধনসত্তায় মিলিত হয়েছে অসাধারণ শিবতক্তি ও 

দিব্য অনুভূতি। তার কারণ, জনকল্যাণ সাধনের জন্য পূর্বব হতেই 
প্রভু তোমায় চিহিত ক'রে রেখেছেন । আমার মনে হয়, সিদ্ধ 

মহাত্মা মাণিক্যবাচক-এর সাধনপথ ও শ্িবভক্তি প্রচারের পথ তুমি 

অন্থসরণ করো! । তার স্তবগাথার সঙ্গে মিলিয়ে নাও তোমার 

সাধন-জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও চিন্ময় দর্শন। এর ফলে আদিষ্ট 
কর্ম উদ্যাপন তোমার সহজতর হয়ে উঠবে 1” 

সিদ্ধ শিবযোগী মাণিক্যবাচক-এর পবিত্র জীবন, তাহার সাধনপন্থা 
আর ত্তবগাথ! দক্ষিণদেশের হাজার হাজার শৈব সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ 
ভজ্কে উদ্দীপিত করিয়াছে । দিব্য জীবনের ছুয়ার তাহাদের সম্মুখে 
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করিয়াছে উন্মোচিত। গুরুর আদেশে অগ্নর তাই শুরু করিলেন 

মাণিক্যবাচক-এর শিক্ষা ও সাধনার অন্ুধ্যান। 

মাছুরার সন্নিকটে বাদাবুর গ্রামে, এক শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ বংশে, 
আবিভূর্ত হন মাণিক্বাচক। তরুণ বয়সেই অসামান্য প্রতিভার 
বিকাশ- দেখা যায় তাহার জীবনে । সর্ব শাস্ত্রবিদ্ ও পরমধান্মিক 

পণ্ডিত বূপেও তিনি প্রখ্যাত হইয়া উঠেন। সমকালীন পাণ্ডারাজ 

ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও ধর্মপ্রাণ । দূত পাঠাইয়া বাদাবুর হইতে 

তরুণ পণ্ডিতকে তিনি সাদরে আহ্বান করিয়া আনিলেন। অমানুষী 

প্রতিভ৷ ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন মাণিক্যবাচক : অল্প কয়েক 

দিনের মধ্যেই- রাজা তাহার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পডিলেন, 

শুধু তাহাই নয়, কঠিলেন- “পণ্ডিত, বযসে তরুণ হলেও, প্রভু 

শিবজীর কৃপায় অতুলনীয় শান্্জ্ঞান তুমি অর্জন করেছে! । বাদাবুর 

গ্রামে বসে ক্ষুদ্র চতুষ্পাঠী চালানোর জন্থা তে। তোমার জন্ম হয় নি। 

তোমার যোগা স্থান রাজধানীতে । এবার এখানে তূমি চলে এসো, 

তোমার প্রতিভাকে নিয়োজিহন করো দেশের ও দশের কল্যাণে। 

আমার রাজকার্ধে তুমি সহায়তা করো । তোমায় আমি নিযুক্ত 

করছি এ রাজ্যের মন্ত্রীর পদে |” 

“মহারাজ, শাস্ত্রানুশীলন আমার উপজীব্য, তোর সন্ধানই 

আমার জবনের ব্রত । রাজধানীতে থেকে, রাজকর্নমের ভীড়ে, 

আমার সে ব্রত উদযাপনে যে বাধার স্যঙ্ি হবে।” সবিনয়ে উত্তর 

দেন মাণিকবাচক। 

“না! পণ্ডিত, এ কাজ তোমার সতানুসন্ধীনের পথে বাধা হবেন! । 

আমার রাজধানীতে দিনের পর দিন আসছেন কত প্রখ্যাত শাস্ত্রবিদ্, 

কত সিদ্ধ সাধক।| তাদের সান্সিধ্য পেয়ে তুমি উপকৃত হবে, আর 

আমার রাজ-গ্রশাসন লাভবান হবে তোমার মত কন্মক্ষম, শুদ্ধাচারী 

ও জ্ঞানী সচিবের সাহাযা পেয়ে । আমার সনির্বন্ধ অন্থরোধ, 

তুমি এ কার্যযতার গ্রহণ করো, লক্ষ লক্ষ রান্রযবাসীর হিতসাধন 
করো ।” 

পাণ্যরাজ সত্যকার গুণগ্রাহী ও পরমধাশ্মিক। প্রজাদের 
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সত্যকার কল্যাণ সাধনেও তিনি সদ! তৎপর | সর্বোপরি তরুণ 

পণ্তিত মাণিক্যবাচক-কে তিনি ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন। এই 
ভালবাসার টান এড়ানে। সম্ভব হইল না, মন্ত্রিত্বের পদ মাণিক্যবাচক 

গ্রহণ করিলেন । ৃ 

প্রতিদিন প্রশাসনের দায়িত্বপূর্ণ কাজ তিনি পরম নিষ্ঠাভরে 
সম্পন্ন করেন, আর বাকী সময় অতিবাহিত করেন শান্ত্চর্চা, সাধুসঙ্গ 

ও সাধন-ভজনে । 

তত্বজ্ঞান ও মুমুক্ষার তৃষ্ণা! চিরদিনই জাগিয়া রহিয়াছে তাহার 
অস্তজ্জ্শবনে। এক এক সময়ে এই তৃষ্ণ। প্রবলতর হইয়া উঠে, 
ব্যাকুল হইয়! ভাবিতে বসেন, রাজধানীতে থাকার ফলে বহু জ্ঞানী 
শান্ত্রবিদ ও সিদ্ধ সাধকদের সঙ্গ তিনি পাইতেছেন, তত্ব আলোচনার 

পরম স্থযোগও আসিতেছে । কিন্তু তং-এর সাক্ষাৎ তো জীবনে 

ঘটিতেছে না| শান্ত্ান্ুশীলন ও সাধন-ভজনের লক্ষ্য-_সেই 'তৎ 

সেই পরমপুরুষ | তাহার দর্শন ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি তো আজিও 
হয় নাই | এ জীবন তাই একেবারে ব্যর্থ, বন্ধ্যা” | প্রকৃত সমর্থ 
সদ্গুরুর কৃপা না পাইলে, ইষ্ট সাক্ষাৎ তো সম্ভবপর নয়। কিন্ত 
কে তাহার 'এই সদ্ৃগুর? কোথায় কখন ঘটিবে তাহার কৃপাঘন 
আবির্ভাব? আজকাল এই চিন্তাই বেশীর ভাগ সময় মাণিক্যবাচককে 

ব্যাকুল করিয়৷ রাখে। 

এ সময়ে পাগ্যরাজ একদিন তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহেন, 

প্ঘাখে। মন্ত্রী; আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যের মতিগতি তেমন ভালো 

বোধ হচ্ছে না। রাজ্যের নিরাপত্বা ও প্রজাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা 

সুসম্পূর্ণ করতে হলে অশ্বারোহী সেনাকে নৃতন ক'রে সংগঠিত করা 
দরকার ! এজন্য চাই প্রথম শ্রেণীর অশ্ব সংগ্রহ । কোধাগার থেকে 

প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়ে তৃমি নিজেই তিরুগ্নেরুন্দুরাই-তে চলে যাও । 
উৎকৃষ্ট অশ্ব কিনে নিয়ে এসো ।” 

অর্থ ও লোকলম্বর নিয়! মাণিক্যবাচক চলিয়া! গেলেন। কিন্তু 

ভবিতব্যের বিধান অন্যরূপ। তিরগ্লেরুন্দুরাই-তে পৌঁছানোর পর 
তাহার জীবনে দেখ! দেয় দুরপ্রসারী পরিবর্তনের সচনা। যে স্ছ- 
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গুরুর জন্য এতকাল ব্যাকুল হইয়া দিন কাটাইয়াছেন, এ সময়ে 
এখানে হঠাৎ ভিনি হন আবিভূতি | 

গুরু ছিলেন এক সিদ্ধ শৈবযোগী, তাহার কৃপায় তরুণ সাধক 

মাণিকাবাচক 'মল্প কয়েক দিনের মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া যান। 
দিব্য অনুভূতি লাভ ও ইষ্ট সাক্ষাৎকারের ফলে তাহার সাধনজীবন 

হয় কৃতকৃতার্থ। 

মাণিক্যবাচক-কে কয়েকদিন নিজ সান্সিধোে রাখার পর গুরু 

মহারাজ সে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়-ক্ষণে 

কহিলেন, “বৎস, আমার ঈশ্বর-আদিই্ কাজ শেষ হয়েছে । আমি 
এবার পরিব্রাজনে যাচ্ছি, পরে প্রয়োজন মত তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ 

হবে। তোমার প্রতি আমার ছুটি নির্দেশ রইলো | এই স্থানটি বড় 
জাগ্রত, বড় পবিত্র । এস্থানে তুমি একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করো । 
বহু শিবভক্ত এর আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে | এটা হবে তাদের 

প্রধান সাধনকেন্দ্র, বু নরনারী এর ফলে উপকৃত হবে। আর একটি 

কথা। এখন থেকে তুমি ব্রতী হও প্রভু শিবজীর স্তবগাথা রচণায়। 

আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার এই শিবস্তবমাল। যুগ যুগ ধরে 

অগণিত মানুষকে প্রেরণ! দেবে, মোক্ষ পথের পাথেয় হয়ে থাকবে ।” 

গুরুর নির্দেশ পালন করিতে মাণিক্যবাচকের বিলম্ব হয় নাই। 
রাজার অশ্ব ক্রয়ের জন্য হাতে যে টাকা ছিল তাহাই তিনি নিয়োজিত 

করিলেন মন্দির নির্মাণের কাজে। তারপর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা 
উৎসব শেষ করিয়াই উপস্থিত হইলেন পাণ্যরাজের সকাশে। 

অকপটে নিবেদন করিলেন তাহার অপরাধের কথা। করজোড়ে 

কহিলেন, “মহারাজ, রান্কোষের অর্থ আপনার বিন! অনুমতিতে 

আমি ব্যয় করেছি, আমি জানি আমার এ অপরাধের ক্ষমা নেই। 

আপনি আমার সমুচিত দণ্ড বিধান করুন ।” 

পাণ্যরাজ তখন ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায়। তৎক্ষণাৎ মাণিক্যবাচককে 

তিনি মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত করিলেন, প্রেরণ করিলেন 

তাহাকে কারাগারে | কহিলেন, সমস্ত ঘটনার তদন্ত শেষ হলে আমি 

এই অপরাধের বিচার করবো ।” 
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নিদ্ধারিত দিনে, বিচার সতায় বন্দী মাণিক্যবাচক-কে নিয়া আসা 

হইল।| পাণগ্যরাজের ক্রোধ ইতিমধ্যে কিছুটা প্রশমিত হইয়াছে। 
ঘটনার আন্ুপুবিবিক ইতিহাস শুনিয়া প্রিয় প্রাক্তন মন্ত্রীর উপর 

কিছুটা সদয় হইয়াও উঠিয়াছেন। + 
রাজা কহিলেন, “মাণিক্যবাচক, রাজমন্ত্রী হয়ে যে অপরাধ তুমি 

করেছো, তা অত্যন্ত গুরুতর । এজন্য সমুচিত দণ্ড হচ্ছে প্রাণদণ্ড। 
কিন্তু সে দণ্ড আমি তোমায় দিচ্ছিনে। সরকারী তদস্তের ফলে ষে 

তথ্য প্রকাশ পেয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, তুমি ভাবাবেগের বশে 

স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলে, রাঁজকোষের অর্থ দিয়ে 

শিব মন্দির তৈরী করেছিলে । নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে এ 

অর্থ ভূমি নাও নি। আরও একট] কথা । তুমি মন্ত্রী পদে আসীন 
থাকার কালে আমার এ রাজ্যের কল্যাণে অনেক কিছু করেছো । 

তাছাড়া, শিবভক্ত সাধক বলে তোমায় আমর। এতকাল মর্যাদা 

দিয়ে আসছি। এসব কথা ম্মরণে রেখে, আমি তোমার প্রাণদণ্ডের 

বিধান দিচ্ছিনে তুমি পদচ্যুত হয়েছো, কারাগারে এতদিন যাপন 
করেছো, তাতেই তোমার শাস্তি কিছুটা হয়েছে । তবে রাজ-অর্থের 

অপব্যবহারের জন্য তোমার সমস্ত কিছু অঞ্জিত ধন-সম্পন্তি আমি 

সরকারে বাজেয়াপ্ত করলাম । এবার তুমি মুক্ত ! অতঃপর যেখানে 

তোমার ইচ্ছে, তুমি যেতে পারো |” 

পাগ্যরাজের আদেশ শুনিয়। মাণিক্যবাচক-এর আনন্দ আর 

ধরে না। যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, “মহারাজ, এমনিতর মুক্তিই 
যে আমি 'এযাবৎ মনে-প্রাণে কামনা ক'রে এসেছি । আমার ধন- 

সম্পর্ত বাজেয়াপ্ত ক'রে আপনি আমায় বিষয়-বন্ধন থেকে মুক্তি 

দিলেন_ এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। এবার থেকে আমার একমাত্র কাজ 

হবে দীনবেশে ইষ্টদেব শিবন্দীর স্ততিগান কর! আর এদেশের সাধন- 

গীঠে মন্দিরে মন্দিরে পরিব্রাজন কর! 1” 

শিবভক্তি ও শিবমাহাত্ম্য প্রচারের এই ব্রতই মাণিক্যবাচক 
জাবনের শেষ দিন অবধি উদ্যাপন করিয়! গিয়াছেন | 

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ও এঁশী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যে অপরূপ 
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স্তবমাল। দিনের পর দিন তিনি রচনা করিয়াছেন, দেশের তক্তজন ও 

অধ্যাত্রসের রসিকদের কাছে তাহা গণা হয় মণিমাণিক্যের মত 

মূল্যবান বলিয়া। জনসাধারণ তাই তাহাকে আখ্যা! দেয়_মাঁণিক্য- 
বাচক, অর্থাৎ বাক্য তাহার মাণিকের মত দাাতিমান, মুল্যবান | 

শৈব সাধকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ চিদম্বরমে মাণিক্যবাচক 
কাহার জীবনলীলায় ছেদ টানিয়া দেন। জনশ্রতি আছে, দিব্য 

ভাবাবেশে শিবের স্ততিগ।ন কারতে করিতে এই মহাত। চিদম্বরমের 

প্রসিদ্ধ বিগ্রহ নটরাজের অভ্যন্তরে লীন হইয়। যান। 

মাণিক্যবাচকের জীবন ছিল [ব্য চেতনায় উদ্দদ্ধ এবং শিব- 
চৈতন্তামর । তাহার অমর স্তবগাথার গ্রন্থ “তিকবাচক্” উত্তরকালে 

কীর্তিত হয় ভক্তি প্রবাহের উৎম রূপে, উচ্চতম দাঁশনিক তত্বের 
সঙ্গে ভক্তিপ্রেমের অমৃতরসের মিশ্রণ ঘটিয়াছে এই স্তবমালায়। 

সাধকজীবনের স্তরে স্তরে যে দিব্য অনুভূত ফুটিয়া উঠে, যে দিব্য- 
চেতনার মধ্য দয়! সাধক চরম পর্ধ্যায়ে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভে সনর্থ 

হন, তিকবাচকম-এ রহিয়াছে তাহারই অপরূপ ব্যঞ্জনা ! আজো 

ভামিল দেশের শৈব ভক্ত ও মুমুক্ষুরা এই স্তবগাথ। হইঙে লাশ করে 

পবম পথের পাথেয় ।* 

সিদ্ধ শৈব মহাপুকষ এই মাণিক্যবাচকের ত্যাগপুত আদর্শ এখন 
হইতে হইয়া উঠে অগ্পরের সাধনজীবনের ঞ্বতারা, তিরুবাচকম-এর 
স্তবগাথার প্রেরণায় তিনি উদ হইয়া উঠেন, নিগৃঢ় চৈতম্ময় জীবনের 

স্তর একটির পর একটি উন্মোচিত হয় তাহার সম্মুখে । শুধু ভাহাই 
নয়, এখন হইতে ভাবাবিষ্ট অগ্লরের ক হইতে উৎসারিত হইতে 
থাকে ইষ্টদেব শিবের মাহাত্মযজ্ঞাপক স্তোত্রমাল। অচিরে এই 

স্তোত্রসমূহ জনপ্রিয় হইয়া উঠে। 
ইষ্ট দর্শন ও মুমুক্ষুর আকুতি অতঃপর অপ্লরকে ব্যাকুল করিয়া 

১ কালচারাল হেগিটেজ অব ইওিয়। ভল্া. ২, শৈব সেইণ্টস্ ঃ এস, 
এস, পিল্লেই 



১৪ ভারতের লাধক 

ভোলে । গুরু মহারাজের নিকট নৃতনতর সাধন নির্দেশ নিবার 

জন্য তিনি ছুটিয়া যান । 

শৈব সাধনার কয়েকটি নিগৃঢ় ক্রম গুর এবার তাহাকে শিক্ষা 
দেন| প্রসন্ন কে আশ্বাস দিয়া বলেন, “বৎস, সাধনার এই 
ক্রমগুলো৷ সমাপ্ত করো, আর এই সঙ্গে নিজের অহংবোধের মূলকে 

করে৷ উৎপাটিত। ইষ্টদেব শিবজীর ভৃত্যরূপে নিজেকে সদাই গণ্য 

ক'রে চলবে। আশীর্বাদ করছি, অচিরে হবে তোমার ইই্টদর্শন | 

ইষ্টকপায় মোক্ষলাভও তোমার হবে 1” 

এখন হইতে সাধনার গভীরে অগ্পর নিমজ্জিত হইয়া যান। 

নিত্যকার সাধন-ভজন শেষে যেটুকু সময় পান, আপন মনে 

স্বরচিত শিবন্ডব তিনি গাহিয়। বেড়ান । জর্বত্যাগী সাধকের পরনে 

একটি জীর্ণ বহিব্বাস, হস্তে একটি খুরপি- গ্রামে গ্রামাস্তরে যেখানে 
যে শিবমন্দির আছে এই খুরপি দিয়া! তাহার পরগাছ! উৎপাটন 

আর ময়লা নিফাশন করাই হয় তাহার নিত্যকার কন্ম। প্রভু শিবের 
একান্ত দাস ও সেবকরূপে তামিল দেশের সর্বত্র তিনি পরিচিত 

হইয়া উঠেন । 

শিব শরণাগতির এই সাধনা, অহংবোধ উৎপাটনের এই ব্রত 

অগ্নরের জীবনে এবার সফল হইয়া উঠে, ইষ্টদেব পরম কারুণিক 

শিবের সাক্ষাৎ তিনি লাভ করেন। 

মধুর কণ্ঠে প্রভু কহেন, “বৎস অগ্নর আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন 
হয়েছি, যেমন তোমার অতিরুচি--বর মেগে নাও ।” 

ত্যাগব্রতী সাধক করজোড়ে উত্তর দেন, “প্রভু, দালরূপে সেবা 

ক'রে তোমার দুর্লভ সাক্ষাৎ আমি পেয়েছি, তোমার দাসরূপেই 

ফেন চিরদিন আমি থেকে যাই । এই কৃপাই তুমি আমায় করো ।” 

ইষ্টদেব শ্মিতহাস্তে কহিলেন, “তথাস্ত |” 

সিদ্ধ সাধক অগ্ররের জীবনে এবার উন্মোচিত হয় এক নৃতন 
অধ্যায়। দৈশ্তময়, ত্যাগত্রতী এই মহাপুরুষের চরণতলে আসিয়! 
দিনের পর দিন সমবেত হইতে থাকে শত শত নরনারী। গুহপ্রাঙ্গণ 
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শিবতক্তদের উচ্চারিত স্তবগানে মুখর হইয়া উঠে। কাঞ্ধী, মাহুরা, 
চিদস্বরম গ্রভৃতি নগরেও শৈব সাধক অগ্নরের খ্যাতি অচিরে ছড়াইয়া 

পড়িতে থাকে । 

কাঞ্ধীর জৈন লাধক ও শাস্ত্বিদেরা এবার চঞ্চল হইয়া উঠেন 

অগ্পর যে তাহাদেদই সম্প্রদায়ের এক প্রতিভাধর নবীন পণ্ডিত। 

ভাহার উপর অনেক আশা-ভরসা করিয়া আছেন । রাজধশ্মের বিশিষ্ট 

ধারক বাহকের।। জৈনধন্মের প্রচারে অগ্পর প্রাণমন ঢাঁলয়। দিবেন, 

এই ধন্মের প্রসার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিবেন, তাহা নয়, একেবারে 

বিপরীত বুদ্ধি নিয়া টশৈন ধন্মের নব অভ্যুদঘ তিনি ঘটাইতে 
বসিয়াছেন । 

বাঁজপাণ্ডতের। পাণ্তবাক্যের কাছে গিয়া অভিযোগ তুলিলেন, 

“মহারাজ, ?জন মগ্ডলীব সংস্রথ অগ্পর ত্যাগ করেছে, শুধু তাই নয়, 

সরকাবী বিছা পীঠে শাস্ত্র মধ্যয়ন ক'রে যে উপকার সে পেয়েছে, 

তা সম্পূর্ণৰপে হয়েছে বিস্বৃত। জৈনধর্ম ত্যাগ ক'রে শুরু কবেছে 
শৈবধশ্মের প্রচার । অবিলম্বে তার দগ্ুবিধান না করলে রাজকীয় 
ধন্ম শোচনীয়বণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে |” 

রাজ] ক্রোধে জ্বলিয়া উঠেন, আদেশ দেন, “জৈনধশ্মত্যাগী 'এই 

নবীন আচাধ্যকে সত্র রাঞ্লভায় উপস্থিত করো । বিচারে তার 

সমুচিত দণ্ড বিধান করা হবে ।” 

'মগ্লরকে রাজার সন্নিধান নিয়। আসা হইল । রাজ্ত-পণ্ডিতদের 

'ভতিযোগের উত্তবে শান্ত স্বরে তিনি কহিলেন, “মহ।রাজ, আমি 

চিরদিন সত্যের অনুসন্ধানে রত রয়েছি । এজন্ঠ বৈদিক, জৈন, বৌদ্ধ 
কোন পন্থারই শাস্ত্র ও সাধনতত্বের বিচার-বিশ্লেষণ বাদ দিই নি। জৈন 
মত আমি গ্রহণ করেছিলাম সত্য, 1কন্ত তার পরে প্রভূ শিবজীর 

অপার ককণায় পরমতত্ব আমি হৃদয়ম করেছি। ইষ্ট সাক্ষাৎকারের 
ফলে জীবন আমার হয়েছে কৃতকৃতার্থ । এতে মামার কোন অপরাধ 

হয়েছে বলে তো মনে হয় না।” 

পাণ্যরাজ রোষে গজ্জিয়। উঠিলেন ৷ কহিলেন, “ভূমি কি জানো 

৪নধর্শ এখানকার 'বানধর্শ০গ্িই ধর্দ একবার গ্রহণ ক'রে 
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তুমি তাত্যাগ করেছো। এজন্য কঠোর শাস্তি তোমায় পেতে হবে। 
তাছাড়া, অগ্পর, তু'ম রাজকীয় বিছ্ভাগীঠে অধ্যয়ন করেছো, রাজ- 

কোষের বনু অর্থ রাজপগ্ডিতদের বনু শ্রম ব্যয়িত হয়েছে তোমার 

ভান্য |” 

“মহারাজ যা বলছেন তা সত । কিস্তু আমার দিক দিয়ে কিন্তু 

অধন্মাচরণ আমি কিছু করি শি। ধর্মের মূল লক্ষ্য--পরম সত্তা 
আবিষ্ষার করা, আর সেই সত্যকে আশ্রয় ক'রে থাকা | শৈবধর্শের 

ছায়াতলে এসে, পরমপুকষ শিবের আশ্রয়ে এসে, আমি সত্যকে 
লাভ করেছি। জীবন অ'মার ধন্য হয়েছে ।” 

“তবে কি তুমি বলতে চাও রাজকীয় জৈনধন্মে সত্যবন্ঘ নেই ? 
তা! রয়েছে শুধু শৈবধন্মেই 1”_ রাজা তখন ক্রোধে ফাটিয়। পড়ার মত 
হইয়াছেন । 

সভায় উপস্থিত জৈন পণ্ডিতের উত্তেজিত স্বরে কোলাহল শুরু 

করিলেন, “মহারাজ, রাজধন্মের অবমাননাকারী এই দুর্বত্বকে আপ'« 
চরম দণ্ড দিন| নইলে এরাজোর মহা অকল্যাণ হবে ।” 

পাণ্ডারাজ দু কে কহিলেন, “আচাধ্য অগ্র ! তুমি রাজধশ্ম 
ভাগ ক'রে, তার বিরুদ্ধে অপমাঁনস্থচক বাক্য ব'লে ঘোরতর অপরাধ 

করেছে৷ । নুপগ্ডিত হয়েও একাছ্গ তুমি করেছো, ভাতে অপরাধের 

গুরুত্ব আরো বেড়েছে। তাই তোমার জন্য চরম দণ্ডের, প্রাণ- 

দণ্ডের আদেশ আমি দিচ্ছি.” 

ফৌজদারকে নির্দেশ দেওয়া হইল, অপরাধী অগ্রকে বধ কর 

হইবে উচ্চ পাহাড়ের চূড়া হইতে নীচে নিক্ষেপ করিয়া । এই 

.দগুদানের দৃশ্য দেখার জন্য কৌতৃহলী জনতার ভীড় জমিয়া উঠে। 
রাজার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ কর! হয় বটে, কিন্তু সাধক অগ্পর 

বিস্ময়করতাবে প্রাণে বাচিয়। যান | দেখা যায়, পর্বত শীর্ষ হইতে 

নিক্ষিপ্ত তাহার দেহটি সান্ুদেশের এক আগাছার উপর পতিত হইয়া 

কোনমতে রক্ষা পাইয়াছে। 

সমবেত জনতা! এবার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়! উঠে | উচ্চ কণ্ঠে 
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অগ্ররের জয়ধ্বনি দিতে থাকে । অনেকে বলাবলি করিতে থাকে-_ 

“শিবের একান্ত তক্ত ও সিদ্ধপুকষ এই অপ্পর। স্বয়ং শিবই কূপা ক'রে 
রক্ষা করেছেন ওর জীবন |; 

রাজপুকষের] ছুটিয়া গিয়া রাজসকাশে এই ঘটনার কথ! নিবেদন 

করিলেন। প্রশ্ন উদ্ভিল, তবে কি অগ্নরকে আবাব পাহাড় চূড়া হইতে 

নিক্ষেপ করা হইবে ? 

পাগ্/রাঞ্জ কহিলেন, “না, এভাবে আর ওর প্রাণ বধের চেষ্টা 

করো না। হাজার হাজার উদ্বেজিত লোকের সামনে একাজ করারও 

প্রয়োজন নেই। বরং অগ্পরকে তোমরা গভীর সমুদ্রে নিয়ে যাও। 

গলদেশে ভারী পাথর বেঁধে জলগর্ডে ফেলে দিয়ে এসো” 

আদেশ মত কাজ সমাধা করিয়া রাঞজপুকষের! কাঞ্চীতে ফিরিয়া 

আসিলেন। কিন্ত পরদিনই দেখ। গেল--এক বিস্ময়কর ছৃশ্য ৷ সমুদ্র- 

গর্ভে তলাইয়। গিয়াও অগ্পর প্রাণ হাথান নাই, ইষ্টদেব শিবের কৃপায় 

গলার বন্ধনী হইতে বৃহৎ প্রস্তরখণটি কখন খসিয়! গিয়াছে । তারপর 

তাহার অচেতন দেহ তরঙ্গের আঘাতে বেলাভূমিতে আসিয়া 

ঠেকিয়াছে ।১ সেখান হইতে ধীবরের। তাহাকে উঠাইয়। নেয় এবং 

শুশ্রাধার ফলে তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসে । 

ন্ুস্থ হইয়া উঠিয়া অগ্পর ধীবরদের সব কথা খুলিয়া! বলেন, 

তারপর ধীরপদে উপনীত হন রাজপ্রালাদের দ্বারে! এই অলৌকিক 

ঘটনার কথ! ছড়াইয়! পড়িতে দেরী হয় নাই, ভাঁই তাহার পিছনে 

সমবেত হইয়াছে এক বিরাট জনতা । 

জনতার বিশ্বাস, সাধক অগ্পর শিবের অনুগৃহীত, তাই শিবের 

কুপাতেই ছই-ছুইবার তিনি মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। 

আহাদের কয়েকজন মুখপাত্র রাজার কাছে গিয়া বলিলেন, “মহারাজ, 

১. তামিলদেশের তীরভূমির লোকদের বিশ্বাস, শিবের কৃপা অগ্নরের 
গলার প্রশুরকে হাল্ক! ভাপমান কাঁষ্ঠে পাঁগপত করে এবং তীহাকে 
বেলাভূমিতে ভাসাইয়! নিয়া আসে। অগ্নরের ভাদমান দ্বেছটি লমুদ্রতটের 
যে স্থানে আপিরা উপহ্িত হয়, আজিও বনু শৈবসাধক ও ভক্ত নেস্বানটিকে 

পুণ্যগীঠ বলিয়। গণ্য করেন। 
১,ম-ং 
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অগ্পর শিবের কৃপায় দ্বিতীয়বার প্রাণে বেঁচে এসেছেন, ইনি সিদ্ধ 

পুকষ _এ যুগের প্রহ্মাদ। আপনি এবার তাকে মুক্তি দিন, সমবে* 

জনগণের সন্তৃষ্টি বিধান করুন” 

ছুই দুইবার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অগ্নর অলৌকিকভাবে উদ্ধার 

পাইয়াছেন। পাগ্যরাজের মনোভাব তাই ইতিমধ্যে নমনীয় হইয়া 

আসিয়াছে । অগপ্পরকে তাহার নিকট উপস্থিত কর! হইলে তিনি প্রশ্ন 

করিলেন, “মগ্লর, মামি বুঝতে পারছি, কোন বিরাট শক্তি দ্বারা 

তুমি রক্ষিত। প্রকৃত ব্যাপারটি কি তুমি আমায় খুলে বলো” 
উদ্ধারকর্তা ইষ্টদেব শিষ্ের কথ! স্মরণ করিতেই সাধক অগ্পর 

ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন । নয়ন ছুটি তাহার নিমীলিত, আননে দিবা 

জ্যোতির আভা, কপোল বাহিষা ফোটা ফৌট। ঝরিতেছে পুলকাশ্র। 

যুক্তকরে গাহিয়া উঠেন স্ববচিত্ত শিবমহিমার জ্ববগাথা £ 
মনস্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মালা 

গলা পরেছেন আমার প্রভু দেবা।দদেব, 

সষ্টি আর প্রলয়ের লহরী লীলায়-- 

কখনো! মঙ্গলময় শিববপে, কখনো কদ্রবপে 

নিজেকে করছেন তিনি বিলস্সিত্চ | 

এই আদি অক্হাঁন বিভুকে 

ক করে করবো বাবণ 

নুুদ্র মানুষের এই অন্তর পটে ? 

কে করেই বা পাবো উদ্ধার 

ভয়াল মৃত্য আর বিনষ্ির হাত থেকে ? 

ঘুর্খ শামরা, হাই অভিমানের প্রাচাগগ গড 
ঠেকিয়ে রেখেছি শিবের ত্রিনয়নের জ্যোতি, 

সত্য শিব সুন্দরকে রেখেছি দূরে সিয়ে। 
আত্ম-মভিমানের সে প্রাচীর গুড়িয়ে দাও 

এগিয়ে চলো 'ৈন্য "মার একান্ত শরণের সাধনায়, 

তুর কিন্বর আর সেবক বপে 
দাও নিজেকে নিঃশেষ ক'রে বিলিয়ে । 
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তবেই তে। হবে প্রভুর করুণ! সম্পাত, 

'তাবেই তো প্রিয় দাসকে করবেন আত্মসাৎ | 

কল্যাণ আর অমুতের ধার! 

তবেই তে। পড়বে ছড়িয়ে জীবনের স্তরে স্তরে । 

( তেবরম্) 

এই দিব্য ভাবাবেশ আক এই প্রাণ গলানো! ইষ্টস্কতির মধু-বঙ্কার 

পাগ্যরাজকে অভিভূত করিয়া ফেলে । অপ্পরের পদতলে তিনি 

লুটাইয। পড়েন, ব্যাকুল কণ্ঠে মাগেন তাহার কুপ! ও আশ্রয় 

টশবসাধক অগ্পরের কাছে বাজ! দীক্ষা গ্রহণ করলেন, ইহার 
ফলে সারা তামিলদেশে দেখা দেয শৈব সানা « সংক্কন্তির উজ্জীলন । 

মাুরা, কাঞধ্ডধা ও চিদন্বরমেত মন্দির ও ধম্মসভা নাছ শিবতক্ 

নন্নাসী ও আচায্যদের প্রাধান্য এবার বৃদ্ধি পাইতে গাকে | 

রাজগুরু অপ্পরকে পবম সমাদরে 'আাহবান ক্। হয় নূন শৈব 

আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য । কিন্ত 'এ মাহ্বান তিনি প্রত্যাখ্যান 

কবেন। যুক্তকরে কহেন) "মমি শিবের দাস, শিব্পার দীন 

ভিখারী । আমান জীবনের একমাত্র ব্রত স্বহস্তে উষ্ট বিগ্রহের সেবা 

পূজা করা, আব দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়া তাব মাহাতের কথা। 

শিবের দাসত্ব কর শিবে? কৃপা যেন মন্তরাধামে না।ময়ে আনে 

পাবি, 'এই আশীববাদই মাপনাবা। আমায় ককন ।” 

সমকালীন শৈব-আন্দোলনের নেতা যা'শ, রাঁজগুরুরূপে লোক- 

গ€ুকরূপে সব্বত্র যিনি পূজা, একি অদ্ভূত দৈন্তময় আচবণ তাহার । 
একফা।লি জীর্ণ মলিন বন্ত্রণ্ড তাহার কোমবে কনো, হাতে একটি 

ঝুডি আর খুবপি। এই বেশে অগ্পর দেশের নানা শৈব তীর্থ ও 

জনপদে ঘুরিয়া বেড়ান । সঙ্গে চলে কোদালী ও সম্মাজ্জনী হস্তে 
শত শত ভক্ত । শব মন্দিরের আগাছ1 এ ময়লা সযত্বে তাহারা 

পারফার করেন। ধৌত করেন আঙিনা ও পয়ঃপ্রণ।লীর যত কিছু 

পৃতিগন্ধময় জাল । এই সঙ্গে পথে-ঘাটে মন্দির-অঙ্গনে গীত হইতে 
থাকে অগ্লরের ভক্তিরসাত্মক শিব-ভজন ও শিবস্তাত। ত্যাগ 
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তিতিক্ষা ও নিরভিমানতার মূর্ত বিগ্রহ মহাপুরুষ অগ্পর যে মন্দিরে 
যে সাধনগীঠে উপস্থিত হন, সহত্ম লোকের ভীভড জমিয়। উঠে। 

তাহার প্রচারিত দাসমাগয় শৈব সাধনার উঠে জয় জয়কার । 
এমনি এক পদযাত্রার কালে, চিদস্বরমের শৈবগীঠে অপ্লরের সঙ্গে 

সাক্ষাৎ ঘটে শিবভক্তি-সিদ্ধ কিশোর সাধক “জ্ঞানসন্ন্ধর+-এর। সম্বন্ধর 

নামে জনসাধারণের মধ্যে এই সাধক পরিচিত; উভয়ের এই 

সাক্ষাতের ফলে তামিলদেশের শৈব আন্দোলন আরও শক্তিশালী 
হইয়া উঠে। ত্তক্ত সমাজ উদ্বুদ্ধ হয় নৃতনতর চেতনায় । 

মন্দির প্রাঙ্গণে বসিয়৷ অপ্লর সেদিন খুরপি হস্তে পরগাছ। ও ময়ল। 

নিক্ষাশন করিতেছেন, শত শত অন্ুগামীর কণ্ঠে উদ্গীত হইতেছে 
শিব মহিমার স্ততি গান। এমন সময়ে ভক্ত-প্রবর সন্বন্ধর সেখানে 

'আসিয়! উপস্থিত। শিব-চেতনায় সদা আবিষ্ট, সিদ্ধ মহাযআ্সা অপ্লরকে 

দর্শন কর! মাত্র ভাবাবেশে তিনি উদ্দীপিত হন, ছুটিয়! গিয়া লুটাইয়া 
পড়েন তাহার চরণতলে ! আকুল ক হইতে বার বার উচ্চাবিত 
হইতে থাকে, অগ্পর-__অগ্র ।১ 

ভূমিতল হইতে সম্বন্ধরকে সন্সেহে তুলিয়া নিয়া অগ্পর তাহাকে 
আবদ্ধ করেন নিবিড় আলিঙ্গনে । ছুই প্রসিদ্ধ শিবভার্তের মিলনে 

মন্দির-চত্বরে দিব্য আনন্দের তরঙ্গ বহিয়। যায়। 

বয়সে কিশোর হইলেও সন্বন্ধর ছিলেন এক ভক্তিসিদ্ধ সাধক। 

তিনি ছিলেন কৃপাসিদ্ধ। কথিত আছে, হরপার্বতীর কপার ধারা 

বালক বয়সেই তীাচ্ার উপর বধিত হয় এবং বালক বয়স হইাতেক্ট 

সাহার মধ্যে শাত্মপ্রকাশ করে অলৌকিক জ্ঞান ও যোগবিভূতি | 
অন্নকাল মধ্যে তাহার অলৌকিক সিদ্ধির প্রসিদ্ধি স্থানীয় শৈব 
ভক্তদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে । 

সম্বন্ধর তখন নিতান্ত বালক । পিতার সঙ্গে গ্রামের উপাস্তে 

১ তামিল শব অগ্পর-এর অর্থ__পিতা। প্রথম জ্ঞীবনে সাধক অগ্পর 

ভক্ত লমাঁজে পরিচিত ছিলেন তিরুণাবুকরস্থ নামে জনশ্রত্ডি আছে, চিদবম্বরমে 
সাক্ষাতের কালে কিশোর সাধক সন্বপ্ধর ভাবাকুল কঠে তাহাকে অগ্নর বলিয়া! 
ভাকিক়্! উঠেন। উত্তরকালে ভক্ত সমাজে এই অগ্পর নামই প্রচলিত হয়। 
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শিব মন্দিরে সেদিন বেড়াতে গিয়াছেন। স্ান-তর্পণ সমাপন করিয়া 

পূজায় বসিতে হইবে, পিতা তাই পবিত্র কুণ্ডের জলে দীড়াইয়া 
মন্ত্রপাঠ করিতেছেন। আর পুত্র রহ্ছিয়াছেন তীরে দণ্ডায়মান । হঠাৎ 

দেখা গেল, বালক পুত্র দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। হই 
চোখ রক্তবর্ণণ দেহ থরথর করিয়া কাপিতেছে, গদ্গদ স্বরে বার বার 

সে বলিতেছে, “এ যে বাবা, আর এ যে আমার মা । বাবা-মা, 

বাবা__ম11” বার বার ব্যগ্রভাবে সে অন্ুলি নির্দেশ করিতেছে 

শিব মন্দিরের চড়ার দিকে ! 

পিতা তো মহা সন্ত্রস্ত | তাড়াতাড়ি তীরে উঠিয়া তাহাকে কোলে 
তুলিয়া নিলেন। পুত্র কি কোন কারণে হঠাৎ ভয় পাইয়াছে? 
অথবা বিষাক্ত কিছু খায়! আবোল-তাবোল বকিতেছে ? 

লক্ষ্য করিলেন, তাহার গালের ছুই কস্ বাহিয়৷ হুগ্ধ ঝরিয়া 
পঙিতেছে। “কোথায় কি খেয়েছিস্ ঠিক ক'রে বল্। ওরে শিগগীর 
বল।”-_ পিতা আকুল স্বরে প্রশ্ন করেন । 

পুত্র এবার কিছুটা স্থির হয়, বাহাজ্ঞান তাহার ফিরিয়া আসে। 
ধীর কণ্ঠে জানায়, এক অতি অদ্ভূত কাণ্ড ইতিমধ্যে ঘটিয়। গিয়াছে। 
কুণ্ডের তীরে সে দাড়াইয়া রহিয়াছে, হঠাৎ দেখে_ মন্দির শীর্ষে 

জোতিম্ময় মৃত্তিতে হরপার্ব্বতী হইয়াছেন আবিভূতি। কৃপাময়ী মা 
পার্বতী ছুপ্ধপূর্ণ একটি সোনার ভাড় হাতে নিয়া নীচে নামিয়। 
আসেন, ন্েহভরে বালককে উহা পান করান । সেই ছৃগ্ধেরই চিহ্ন 

এখনে৷ রহিয়াছে তাহার মুখে । 

হরপাব্বতীর দিব্য যুন্তি ক্ষণপরেই আকাশে মিলাইয়। যায় । 
কিন্তু যে অহেতুক কপার ধার এই বালকের প্রতি বষিত হয় তাহার 

ফলে অলৌকিক জ্ঞান স্ফরিত হইয়া উঠে, প্রকাশ ঘটে অত্যাশ্চধা 

যোগবিভৃতির । 

কুণ্ডের তীরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তখন বহু স্নানার্ী ও 
ভক্তের তীড জমিয়! উঠিয়াছে। এই জনতাকে লক্ষ্য করিয়া হর- 
পার্বতীর আশিস্-প্রাপ্ত বালক আবৃত্তি করিতে থাকে তাহার ব্বরচিত 

অপরূপ শিবস্ততি। চারিদিকে দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়ে এই 
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কপাসিদ্ধ বালকের বিস্ময়কর কাঠিনী। বালককালেই শিবের 

কপায় দিব্য জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তাই ভক্তসমাজ এই বালকের 

নামকরণ করেন--'জ্ঞানসম্বন্ধর” অর্থ।ৎ, দিব্যজ্ঞানের সহিত যিনি 

রহিয়াছেন নিত্য সন্বন্ধযুত্ত | 

সম্বন্ধর যেমন অগ্পরকে পিতাবপে গ্রহণ করেন, তেমনি অগ্সরও 

তাহাকে অঙ্গীকার করেন পুত্রবূপে, বন্ধুবপে। বয়সের পার্থকা 
সত্বেও এই ছুই ভক্তিসিদ্ধ শৈবসাধক এক নিগুঢ আত্মিক বন্ধ?ন 
এাবদ্ধ হন 'এসং দক্ষিণদেশের শৈবধম্মেক উজ্জীবনে একযোগে 

প্রচার কন্ম শুর করেন। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপব প্রান্ত 

যুক্তভাবে এই ছুই মহাত্মা পরিব্রাজন করিতেন, আর শত শত ভন্গ 
মরনার। কারত তাহাদের অনুসরণ । 

ইষ্টদেব শিবকে সাধক অপ্পব আরাধনা করিতেন কিন্করবপে, আর 

সম্বন্কর-এর দৃষ্টিতে শিব প্রতিভাত হইতেন পিতারূপে ॥ পৃথক দৃষ্টি- 
কোণ হইত ইষ্ট-আরাধনায় উভয়ে রন্ত থাকিলেও তাগ তিতিক্ষা এ 

শরণাগতির দিক দিয়া তাহারা ছিলেন একই সাধন্পথের সহযাত্রী । 

সিদ্ধ শৈবাচাধ্য হিসাবে অগ্পর ও সন্বন্ধর-এর জীবনে যে অলৌকিক 

জ্তান ও যোগ-বিভূতির দমাবেশ ঘটিয়াছে, তাহাও সমভাবে উদ্দ,দ্ধ 
করিয়াছে দেশের অগণিত শিবভক্ত নরনারীকে । অগ্পর ও সম্বন্ধর- 

এর রাচিত শিব-মহিমার শত শত শুবগাথা আজও তামিলদে'শের 

সাধকের পথে-প্রাস্তুরে মঠে-মন্দিরে গাহিয়া বেড়ান, তত্ব হাদয়ে 

শিবভক্তির প্লাবন বহিয়া যায় ।১ 

সে-বার ভক্তপ্রবর জ্দানসম্বন্ধর কিছুদিনের জন্য অন্থত্র প্রচার 

করিতে বাহির হইয়াছেন । মহাত্মা অগ্পর স্থির করিলেন, কিছুদিন 
তিনি নিভৃতে বাস করিবেন, নিগুঢ সাধনায় থাকিবেন নিমজ্জিত । 

পরিব্রাজনের পথে পড়িল তিকগ্প,গালুর-এর প্রসিদ্ধ শিব মন্দির ও 
সাধনপীঠ । এখানেই তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন 

১ তেবরম্ গ্রস্থে অগ্নর-এগপ রচিত বন্ধ দিব্যভাবের উদ্দীপক স্তবগাঁখ! 
সংকলিত হইয়াছে এই ত্ভবসযূদ্থের নংখাণ তিন শতাধিক | 



শৈবাচাধ্য অগ্পর ২৩ 

অগ্নরের নব ধর্ম প্রচার ও সিদ্ধপুরুষরূপে তাহার বিপুল প্রতিষ্ঠা 
একদল বিরোধী লোন্কর সহা হয়নাই । তাহাকে হেয় প্রতিপন্ন 

করার জন্ত তৃষ্টের! গোপনে ষছযন্ত্র করিক্ে থা.ক' তিরুপ্প,গালুর-এ 

অগ্পর যখন নিভৃতে বাম করিছেছন, 'হখন তাহাদের ছুরভিসন্ধি 

চরিতার্থ করার সুযোগ উপস্থিত হয় | 

রাত্রিক।লে কয়েকটি স্বন্দরা ভ্রষ্ট। নারীকে তাহার পাঠাইয়। 

দেয় অপ্পরের কাছে, প্রচুর ধনরত্বের প্রলোভনও তাহাকে দেখানো 

হয়। কিন্তু সিদ্ধ সাধক জাগ্সরকে প্রলুন্ধ ও বশীভূত করা দুরের 

কথা, এইট নাবীরাই তাহার অলৌকিক শক্তিতে অভিভূত হয়! 
পড়ে, চলণতলে লুটাঈয়। বার বার করে ক্ষম। প্রার্থন? । 

চক্রাঁক্তকাবীবাও অন্ত্রতপ্ত হয় এবং তাহাদের কয়েকজন এ সময়ে 

অগ্পরের কাছে আত্মসমপণ করে, বিশিষ্ট শৈব সাধকরূপে উত্তরকাছ্গে 

তাহার! পরিচিত হইয়া উঠে ।১ 

দক্ষিণ ভারতের সিদ্ধ শৈন সাধক ও আচারাদেব এঁতিস্যা অতি 

প্রাচীন | ভক্তুদদেব মতে, পৌরাণিক ধুগে অগন্জয খষি ছিলেন টৈব 

সাধনার প্রধান ধারক ও বাহক। তামিল দেশীয় পুরাণে শির ও 

খকগ-এর (শ্রত্রহ্ষণা বা কাত্তিকেয় ১) সিদ্ধ সাধক অগস্তা সম্পকে 

নানা আলৌকি ৬ কাহিনী প্রচলিত আছে। 

এঁত্তিতাসিক যুগে, খুষ্টীয় প্রথম শতকে, পাণ্ডা রাজসভার আচাধা 

টৈব সাধক ন!কর-এর প্রভাব প্রতিপত্তিব মান। তথ্য পাওয়! যায । 

পববত্তী শতকে কালহস্তীর অরণ্যচারী রাজ। কন্নপ এক সিদ্ধ শিব- 

ভক্তরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন । কথিত আছে, কম্প এক সয়ে 

ভাবাবেগে উদ্বেল হইয়া ইষ্টদেব শিবের চরণে পুষ্পর.প অর্থ্য প্রদান 
কবেন তাহার নিজের একটি চক্ষু । অপব চক্ষুটিও উৎপাটন কবিতে 

যাইবেন এমন সময়ে জোতিশ্ময় মুন্তিতে আবিভূতি হন তাহার 
সম্মুখ । প্রভুর ববে ভক্ত-প্রবর লাভ করেন পরম দিব্যলোক 
দর্শনের শক্তি ! 
শত অব 

১  স্কালচারাল্ হেরিটজ__শৈব সেইণ্ট স্: এন. এস. পিলেই 
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পঞ্চম শতকে তামিলদেশে আবিরভূত হন প্রখ্যাত শৈবযোগী 
তিরুমূলার | এই সিদ্ধ মহাপুরুষের অলৌকিক যোগবিভূতির নানা 
কাহিনী দক্ষিণ তারতে প্রচলিত রহিয়াছে । জনশ্রুতি আছে, পরকায় 
প্রবেশের শক্তি ছিল তিরুমূলার-এর | এক শুদ্ধসত্ব রাখাল বালকের 
মৃতদেহে তিনি যোগবলে প্রবিষ্ট হন এবং এই দেহে থাকিয়া সহজ 

সরল ভাষায় রচনা করেন প্রায় তিন হাজার শিব-মহিমার স্তব- 

গাথা । তিরুমূলার-এর জীবন ও বাণী শিবতত্ব ও শৈব ধ্যান- 
ধারণাকে দেশের দিকৃবিদিকে বিস্তারিত করে। 

পরবর্তী যুগে দক্ষিণী শৈব সাধন। ও ধশ্ম-আন্দোলন সুসস্বন্ধ রূপ 
পরিগ্রহ করে চারিটি প্রধান শৈবাচাধ্যের মাধামে । মাণিক্যবাচক, 
অগ্নর ( তিরুণাবুক্করস্ ), জ্ঞানসম্বন্ধার, এবং সুন্দরমূন্তি যথাত্রমে 

প্রচার করেন শিবসাধনার চারিটি পৃথক পৃথক পন্থা-_জ্ঞান, চধা, 

ক্রিয়া ও যোগ। এই পন্থাগুলি সন্মার্গ, দাসমার্গ, সৎপুত্র মার্গ 
ও সহমার্গ নামেও শৈব আন্দোলনের ইতিহাসে চিহ্িত হইয়। 

আছে। 

সিদ্ধ শৈব সাধক আচাধ্যপ্রবর অগ্পর ছিলেন দাসমার্গের বিশিষ্ট 

ব্যাখ্যাতা | তাহার মতে, “দেৰাদিদেব শিব স্যষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিয়ন্তা, 

স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছুর তিনিই একমাত্র প্রভু। জীব তাহার 

নিত্যদাস | আত্মঅভিমান ত্যাগ করিয়া দাস রূপে তাহার সেবা 

করো, একাস্ত শরণ নিয়া তাহার চরণে তন্গু মন প্রাণ করে৷ উৎসগ, 

তবেই লাভ করবে বহু প্রাধিত পরমা মুক্তি | 

অগ্পরের এই দাসমার্গীয় শৈবধশ্ম শুধু তামিলদেশেই নয়, 
দক্ষিণ তারতের অন্যান্য অঞ্চলেও দ্রুত প্রসার লাত করে । পাণ্যরাজ 

মহেন্দ্র ছিলেন ঠাহার অন্থুগত শিষ্য । কাঞ্ধী মাহুরা চিদম্বরম 

প্রভৃতি বিদ্যাকেন্দ্রের শান্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরাও মহাত্মা অগ্নরের শিব ভক্তির 

আন্দোলন ছার! বিশেষভাবে প্রতাবিত হন | শহরে জনপদে যেখানেই 
যাওয়া যাইত, শত শত তক্ত গৃহস্থ ও সাধু-সন্ন্যাসীর কণ্ঠে শুনা 
ধাইভ এই তক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের কপালীলার নানা অলৌকিক 
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কাহিনী । মন্দিরে মন্দিরে পথে-প্রান্তরে গীত হইত তাহার রসমধুর 

শিবগাথা | 

সিদ্ধ জীবনের লীলা, পরিব্রাজন ও শিবমহিমার প্রচার এবার 

থেষ অধ্যায়ে আমিয়া পড়ে, মহাত্ব। অগ্পর এবার উৎসুক হন ইট্টদ্বেব 
শিবের চরণে লীন হওয়ার জন্য । প্রবীণ সিদ্ধপুরুষের স্তবগাখায় 
বার বার ধ্বনিত হইতে থাকে “প্রভু, এবার তোমার কিন্করকে কূপ! 
ক'রে টেনে নাও তোমার ক্্যোভিপোকে, পরম! মুক্তির মহাসাগরে 

করো তাকে নিমজ্জিত । 

ইষ্টদেব মহেশ্বর সেদিন আবিভূতি হন। অগ্পরের নয়ন সমক্ষে, 

আত্তি ও প্রার্থনার উত্তবে বলেন, -“তথাস্ত'। 

৬৮* খুষ্টাববে একাশী বংমগ বয়স্ক এই প্রবীণ সর্ববজনশ্রছেষ 

শৈরাচাধ্যের মরলীলায় ছেদ পড়িয়। যায়, চির ইপ্লিত শিবধাঙে 

ঘটে তাহার মহ! উত্তরণ । 



অর্দ্বিত ভাচার্স) 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ের আবির্ভাবের প্রাকৃকাল পূর্বব-নবদ্ীপ তখন 

ভারতের শ্রেষ্ঠ বিগ্ভাকেন্দ্র। টোল ও চতৃষ্পাীর অধ্যাপক ও 

পড়ুয়াদের তখন মহাপ্রতাপ। বিগ্াগব্বাঁ পণ্ডিতের।৷ আপন অহমিকা! 
নিয় মত্ত, ন্যায়ের কচ কচি আর কুটতর্কের ভীড়ে ভক্ত বৈষ্ণবের দল 

কোথায় যেন তন্সাইয়। গিয়াছে! প্রেমভক্তির কথা উত্থাপন করিলে, 

নৃত্য কীর্তন ও নামগান করিতে গেলে, লোকের কাছে উপহাসের 

পাত্র হইতে হয়। এমনি সময়ে মুষ্টিমেয় কৃষ্ণতক্ত বৈষ্বদের নেতারূপে 
আত্মপ্রকাশ করেন আচাধা শ্রীঅদ্বৈত। 

অসাধারণ শান্ত্রবেত্বা এই আচাধ্য । পাগ্ডিতোর সাথে তাহার 

জীবন পাত্রে আসিয়া মিশিয়াছে প্রেমভক্তির অপরূপ ম্তরধা _বভ 

বৎসরের নৈষ্টিক সাধনার কলে তাহার জীবনে উপজিত হইয়াছে 
গ্কানমিশ্রা ভক্তি । সেদিনকার দিনে ভক্ত সাধক অদ্বৈত আচাধ্য 

হঈয়৷ উঠিয়াছেন বৈষ্ুবদের প্রবীণতম নেতা, তাহ।দের প্রধান আশ্রয় 

€ তর্সাস্থল | 

কখনে। শাস্তিপুরে, কখনো বা নবদ্বীপে নিয়মিতভাবে আচাধ্যের 

ধম্মসহা বসে । শৌরকান্তি, শ্মশ্র গুন্ক-শোভিত, প্রবীণ সাধক তাহার 

ক্ষুদ্র তত্ত সভাটতে বনিয়। ব্যাখ্যা করেন গীতা ও ভাগবতের প্লোক ' 

তুই নয়ন তাহার ভক্তিরসে ছলছল হইয়! উঠে, ভক্ত শ্রোতাদের 

অস্তরে জাগে দিব্য শিহরণ । 

জ্বানমিশ্রা ভক্তির উপদেশ অদ্বৈত প্রভু তাহাগ সাধ্যমত প্রদান 

করেশ। সারগর্ত ব্াাখ্যা ও ভাবময় সংবেদনের মধ্য দিয়া ভক্তির 

শুচিশুত্র কুম্থম ফুটাইয়। তুলিতে প্রয়াস পান। কিন্তু সার! দেশ যে 

এসময়ে অনাচারে ভরিয়া উঠিয়াছে। মনে মনে উপলব্ধি করেন, 
এসময়ে তাহার এই ক্ষীণকায়া! ভক্তি ভ্রোতের ধারায় তো! ঈশ্বরাবিমুখ 
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মানুষের দল উদ্ধার লাভ করিবে না। এজন্য চাই প্রেমভক্কির 

বেগবতী ভক্তিগঙ্গাধারা-_ আর চাই সেই ধারাকে দিকে দিকে 

বিস্তারিত করার মত এক নব ভগারথ। 

হৃদয়ে দিনের পর দিন আত্তি জাগে, কোথায় সে মহাশক্তিধর 

যুগপ্রবর্তক পুরুষ? কবে ঘটিবে তাহার মহ! আবির্ভাব? তিল 
তুলসী আর গঙ্গাদল দিয়! বৃদ্ধ আচার) ভক্তিভরে দিনের পর দিন 

এই প্রার্থনাই নিবেদন করেন। সারা ভবনের মঙ্গলের জন্য কাদিয়। 
কাদিয়। সিক্ত কবেন বিষুঘপের মৃদ্তিকা | 

জনকয়েক বৈষ্ণব ওক্তদ্ধার। পরিবেষ্টিত হইয়া আচাধ্য সেদিন 

বসিয়া আছেন । পবিত্র ভাগবতের মন্মম্পর্শী ব্যাখা । চলিতেছে, এমন 

সময় এক ভক্ত স্ুমংবাদ জানাইয়। কহিলেন, “প্রভু, বড আশ্চযফো কু 

কথা- -জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র নিমাঠ পাণ্তত গধা থেকে ফিরে এসেছে 

এক পরম বৈষ্বরূপে। এ যেন এক নূতন মানুষ! গাগ্ডিতের 

অহমিক। কোথায় ভেলে 1গয়েছে, কু কুষ্ণ' বলে হয়ে উঠেছে উন্মত্ত ' 

প্রভু! এ দিব্য ঈন্মত্ততার ছোয়াচও কম নয়। যে তাঁকে একবার 
দেখছে, তার মাকুল ক্রন্দন শুনছে, সেই হয়ে পড়ছে অভিভূ্ধ ও 
ভাববিহ্বল। তকণ মধ্যাপক নিমাই যেন কৃষ্ণপ্রমের বান ডাকীবার 
শক্তি নিয়ে ফিরে এসেছে নবদীপে |” 

আচাধা বড় কৌতুহলী হইয়া উঠিলেন, চোখ ছুইটি উৎসাহে 
প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল । কাহলেন, “ভাই, তোমাদের কথা সত্য হোক, 
আশ! ফলবতভা হোক, এই প্রার্থনাই আমি করছি ।” 

কিছুক্ষণ মৌনী থাকায় পর আবার তিনি ম্মভহাস্তে কহিলেন, 
“তা হলে একটি গোপন কথ! তোমাদের ডে বলছি,_ক্কাল 
শেষরাত্রে এক স্বপ্ন দেখলাম, গীতার একটি বিশেষ শ্লোকের নিহিতার্থ 
বুঝতে না পেরে সেদিন আমার মন বড় চঞ্চল হয়েছিল। তাই 

উপবাসী থেকে এই শ্লোকের কথাই কেবল ভাবছিলাম | রাস্রে 

স্বপ্নযোগে দেখলাম, তোমাদের এ নিমাই আমার সম্মুখে আবিভূতি 
হয়েছে। ডেকে বলছে-_আচার্ধ্য তুমি আর মনে ছুংখ ক'রো না, 
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ওঠো।” কি অন্ভুত ব্যাপার ! সঙ্গে সঙ্গে গীতার গ্লোকের অর্থটিও 
উদ্ঘাটিত হয়ে গেল ।” 

“মুহূর্ত মধ্যে আমার সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হলে! এক অপূর্ব 
পুলকআ্োত। জগনাথ মিশ্রের পুত্রকে আগে আমি "মাঝে মাঝে 
দেখেছি _-তার বড় ভাই বিশ্বরূপের সাথে প্রায়ই সে আসতো আমার 
গ্রহে । সে অনেক দিন আগের কথা | যাক্, তোমাদের সংবাদ 

বড়ই শুভ। দেখ! যাক্ শ্রীভগবান এই মহাবৈষ্ণবের তেতর দিয়ে 
তার কোন্ লীলানাট্যের সুত্রপাত করতে চাচ্ছেন ।” 

এ নাট্যলীল। অনুষ্ঠিত হইতে দেরী হয় নাই। অচিরে নিমাহ 

পণ্ডিত নবদ্বীপে আত্মপ্রকাশ করেন ভক্তি-প্রেমের এক রসময় 

বিগ্রহরূপে, ভূবনমঙ্গল কুষ্ণনামের ধারায় সারা দেশ তিনি প্লাবিত 

করেন, আর প্রবীণ বৈষ্ণব অদ্বৈত আচার্ধ্যকে করেন তিনি আত্মসাৎ । 
প্রভু শ্রীচৈতন্যের এক প্রধান পার্ধদরূপে, লীলানাট্যের অন্ততম 

স্থধাররূপে ঘটে তাহার অভ্যুদয় । 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে অদৈত প্রভুর যে স্থান নিণীত হইয়াছে 
তাহা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দেরই পরবর্তী । চৈতন্ত ভাগবত 

নিতাই ও অদ্বৈতকে অভিহিত করিয়াছেন শ্রীচৈতন্যের দুই বানু রূশে। 
অছৈতের প্রতি ভক্ত মানবের শের কথ জানাইতে গিয়! ভক্তকৰি 

বৃন্দাবন দাস লিখিয়া গিয়াছেন, “যার তক্তি কারণে চৈতগ্ঠ অবতার ।” 

চৈতগ্যাদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মহাপ্রভ়-_আর প্রত 
হইতেছেন দুইটি নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত। আর কোন চৈতন্তপাধদ 
এই প্রভুত্ের মর্্যাদ] প্রাপ্ত হন নাই | 

ভক্তকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ অদ্বৈতের প্রতি তাহার শ্রদ্ধার্ঘ্য 
দিতে গিয়। বলিয়াছেন__ 

জীব নিস্তারিল কৃষ্ণ ভক্তি করি দান। 

গীতা ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান। 

তক্তি উপদেশ বিন্নু তার নাহি কাধ্য 

অতএব নাম তার হইল আচাধ্য | 
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চৈতন্য-পার্ধদ অদ্বৈত তক্তদের 'প্রভূ', মহাপ্রভুর বাহু, এবং কৃষ্ণ- 
তক্তিদাতা। তাছাড়া, আরও একট! বিশেষ মর্যাদা তাহার আছে। 

অদৈত হইতেছেন সিদ্ধ মহাবৈষ্ণব মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য । মাধবেক্দর 
পুরীর অন্তরঙ্গ শি্য ঈশ্বরপুরীর কাছে গয়াধামে যে মন্ত্র শ্রীচৈতন্ত 
প্রাপ্ত হন, তাহাই তাহার জীবনে আনিয়া দেয় এক পরম রূপাস্তুর । 
তাই মাধবেক্দ্র-শিষ্য এই আঁচার্য্যকে শ্রীচৈতন্য জ্ঞান করিতেন গুরুর 

মত। সুযোগ পাইলেই অদ্বৈতৈর চরণধূলি গ্রহণ করিয়া সবাইরী, 
সম্মুখে দিতেন তাহাকে অসীম মধ্যাদা। চৈতন্য চরণাশ্রি৬ বদ্ধ 

বৈষ্ণব চৈতন্যের এই ভক্তির উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেন। কোন 
বাদ-প্রতিবাদে ফল হইত না। লৌকিক লীলায় মহাপ্রভু (কান 
সময়েই ধন্ম ও শাস্ত্র ও লৌকিক আচার-আচারণের মধ্যাদা রক্ষণে 
ত্রুটি করিতেন না, তাই অদ্বৈতের প্রতি ভক্তি নিবেদনের বেলায়ও 

তাহাকে কখনো নিরস্ত করা যায় না্ট। 

প্রীচৈতন্ত ও অদ্বৈতের পারস্পরিক সম্বন্ধটি ছিল বড় মধুর, বড় 

অন্তবঙ্গ। ভক্তকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখনীতে এ সম্পর্কের 

স্বরূপটি মনোরম হইয়া ফুটিয়! উঠিয়াছে__ 
মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এই জ্ঞানে । 
আচাধ্য গোসাঞ্জিকে প্রভূ গুরু করি মানে । 
লৌকিক লীলাতে ধণ্ম মর্যাদা রক্ষণ । 
স্ত্রত-ভক্ত্যে করেন তার চরণ বন্দন। 

চৈতন্য গোসাগ্িকে আচার্য করে প্রভু জ্ঞান। 

ক্মাপনাকে করেন তার দান অভিমান ! 

সমকালীন বৈষ্ণব সমাজের এই প্রবীণ প্রতিভাধর নেতা, 

মহাপ্রভুর অন্যতম এই অন্তরঙ্গ পাধদ, অদ্বৈত আচার্্যের হয় শ্রীহটে 
বর্তমানের স্থুনামগঞ্জ মহকুম। অঞ্চল তংকালে ছিল লাউড় পরগণ। 

নামে পরিচিত। এই পরগণার অস্তুভূক্তি নবগ্রামে আম্ুমানিক 
১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে অদ্বৈত ভূমিষ্ঠ হন।৯ 

১ অদ্বৈত প্রকাশে লিখিত আছে যে শ্রীচৈতন্তর জন্মকালে, অদ্বৈত 
আচাংয ছিলেন বাঁছাক্স বৎসর বযুন্ক। চৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন ১৪৮৬ থৃষ্টাকে | 



৩৪ 'ভান্নতের সাধক 

পিতা কুবের তর্কপঞ্চানন ছিলেন লাউড়ের রাজা দিব্য সিংহের 

সভাপগ্ডিত। শান্ত্রবিদি ও ধন্মপরায়ণ আচাধ্যরূপে তাহার তখন 

যথেষ্ট খ্যাতি । বংশের গৌরব ও এতিহাও কম নয়। শ্বনামধন্থ 

সিংহ নাড়িয়াল ছিলেন তাহারই পু্ব্বপুরুষ। পাঠান মুগের গৌড়ীয় 

হিন্দু রাজা গণেশের মন্ত্রিত্ব করিয়। হৃসিংহ নাড়িয়াল প্রতিষ্ঠা অর্জন 
করেন। মনাষা, ব্যক্তিত ও রাজনৈতিক সুক্ষবুদ্ধির দিক দিয়! 
তাহার তুল্য ব্যক্তি গৌড় রাজধানীতে তখন খুব কমই ছিল। 

কুবের আচার্ধা ও তাহার পত্বী লাভ দেবীর বড় ছঃখ, পর পর 

তাহার্দের কয়েকটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু একটিও 

জীবিত রহে নাই । আর যে কোন পুত্রসম্থান জন্মিবে সে আশাও 
নাই। তবে কি বংশে বাতি দিবার কেহ থাকিবে না? মৃত্যুর পর 

পুত্রসস্তানের পিণ্ডও পাওয়া যাইবে না? এই মব ভাবিয়া স্বামী 
স্ত্রী কাহারো মনে শান্তি নাই, সংসার-কম্মেও দিন দিন বড় উদাসীন 

হইয়। পড়িতেছেন। এই বৈরাগাপ্রবণ মন নিয়া অবশেষে একদিন 

ভাতার! লাউড ছাড়িয় শাস্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হন । 

প্তি-পত্বী উভয়ে এবার স্থির করিলেন, পুণাভোয়া ভাগীরথীর 

তীরে কিছুদিন নিজ্জনে বাস করিবেন, ভক্তিনিষ্ঠ। সহকারে পূজা, ব্রত 
প্রভৃতি উদ্যাপন করিবেন। 

নৃতন পরিবেশে আসাব কিছুদিন পর লাভা দেবী সম্তান-সম্ভবা 

হন | কুবের তর্কপঞ্চাননের মুখে আবার হাসি ফুটিয়া উঠে । ইতিমধ্যে 
রাজমভার আহ্বানও আমনিযা টপস্থিত। পণ্ডিত আনন্দিত মনে 

সম্্ীক আবার স্বদেশে ফিরিয়। "্যাসেন। 

মাঘ" সপ্তমীর পুণ্যতিথিতে এক স্ুুলক্ষণযুক্ত পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। 
পণ্ডিত ও তাহার স্ত্রীর সেদিন আনন্দের সীমা নাই | নবজাত পুত্রের 
মাম পাখা হয় কমলাক্ষ। 

বাল্যকাল হইতেই কমলাক্ষের জীবনে দেখা যায় এক অপুবৰ 

তক্তিপরায়ণতা | সহজাত ধশ্ম-সংস্কার নিয়াই সে জন্ম শিয়াছে। 

নিবেদিত বন্ধ ছাড়া কোন কিছুই তাহাকে আহার করানে। যার না। 



'দ্বৈত আচার্ষ ৩১ 

দেব পৃজায় বালকের অসীম আগ্রহ, বিশেষ করিয়া পিত। যখন 

নারায়ণ শিলা অচ্চন। করতে বসেন ভাবাবিষ্ট হইয়। সেখানে সে 

বসিয়া! থাকে, ছই চোখ বাহিয়া ঝরিতে থাকে পুলকাশ্রু ৷ 
কুবের তর্কপধ্ধানন লক্ষ্য করেন, ছেলে তাহার শ্রতিধর | এই 

সঙ্গে সমাহার ঘটিয়াছে অসাধারণ মেধ ও তীক্ষ বুদ্ধির। বুঝিলেন, 
বালক উত্তরকালে শান্ত্রপারজম হইবে, বংশগত এঁতিহোর ধারাটিও 

সে বজায় রাখিতে পারিবে | 

কমলাক্ষের বয়স তখন বারো বৎসর | অধ্যয়নের জন্য পিতা 

তাহাকে শান্তিপুরে পাঠাইয়া দিলেন। অসামান্ত প্রতিভাধর এই 
কিশোর শিক্ষ।ঘাঁ। কয়েক বৎসরের মধ্ো “বদ-বেদাস্ত, স্মৃতি এবং 

ষড়দর্শনের পাঠ সে আয় করিয়া ফেলিল। 

কমলাক্ষেব জনক-জননী ইতিমধ্যে শ্রীহট হইতে চলিয়া আসেন। 
এখন হইতে পুত্রের সহিত একহে নবদপ € শান্তিপুবেব গঙ্গাতীরে 
চাহারা বাম কবি;ত থাকেন নববই ধৎসর বয়সে পিতা কুবের 

'র্কপঞ্চানন মনদেহ শ্াশ কবিযা যান এবং কিছুদিন পরে মাতা 

লাভ। দেবীর” লোকাজ্তপ ঘটে । 

পণ্ডিত কমলাক্ষের অন্তরে এবার খৈরাগের হাওয়া বহিতে শুরু 
করিযাছে। স্থির কাঁধ্লেন, অবিল/ম্ব গঞ্াধাত্ গিয়া জনক-জননীর 

উদ্দেশে পিগুদান ককিবেন 1 বিষুপাদপণ্ণে প্রণতি জানাইয়া বাহির 
হইবেন তীর্থ পধ্যটনে। 

ঈতিমধ্যে ঈশ্বরপ্রাপ্তির আকাক্ষা তীব্রভাবে তাহার তরুণ 

জাবনে জ্ঞাগিয়া উঠিয়াছে | 'ভক্তিমাগাঁয় সাধনার মধ্য দিয়া পরম 

প্রাপ্তি তার ঘটিবে, এ সঙ্কল্পই এতকাল হাদযে পোষণ করিযা 
আসিয়াছেন | এজন্ব নিষ্ঠাভরে ভক্তিশান্ত্র অনুশীলন করিয়া সাধন- 

ভজনে রত থাকিয়! নিজেকে প্রস্তত করিয়াও নিয়াছেন । 

গয়ার কাধ্য শেষ করিয়া কমলাক্ষ দাক্ষিণাত্যের তীর্থ দর্শনে 

বহির্গত হইলেন, অন্তরে জাগরূক বহিল জীবনতরীর কাগ্ডারী সদৃগুরুর 

সন্ধান লাভের তীর আকাজ্ষা। 



ঙ২ ভারতের সাধক 

দাক্ষিণাত্যের তীর্ঘপথে খুরিতে ঘুরিতে সেদিন তিনি একদল 

মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ী সাধুর ধন্মসতায় আসিয়া উপস্থিত। নারদীয় 
স্থত্রের অপূর্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সেখানে চলিতেছে । এই ব্যাখ্যা 
শুনিতে শুনিতে কমলাক্ষ হঠাৎ ভাবাবেশে মৃচ্ছিত হইয়া৷ পড়িলেন। 
সার! অঙ্গে ফুটিয়া উঠিল বিস্ময়কর সাত্বিক ভাববিকার। 

দ্াক্ষিণাত্যের অদ্বিতীয় প্রেমিক সন্যা সী, ভক্তিরসের পরম রসিক, 

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী তখন এই মগ্ডলীতে উপস্থিত। নবাগত ভক্ত 
কমলাক্ষের এই অদ্ভুত ভাবাবেশ দেখিয়া! পুরী মহারাজ আনন্দে 
উচ্ছল হইয়া উঠিলেন। অপার করুণ! ঝরিয়া পড়িল এই তক্ণ 
ভক্তের উপর | অদৈতের শিষ্ত ও সেবক ঈশাননাগর এই মিচ্'ন 

দৃশ্যের কথা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন-__ 
প্রেমসিন্ধুর ঢেউ ক্রমে বাড়িয়া চলিল। 

যুচ্ছিত হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িল । 
তাহা দেখিয়া মহোপাধ্যায় মাধবেন্দ্রপুরী 

কহে ই'হে! ভক্তিবত্মে উত্তমাধিকারী | 
, সামান্য জীবেতে না হয় শুদ্ধ প্রেমভক্তি। 

চিন্ময় আধারে হয় নিত্য তাব স্থিতি । 

শুদ্ধ প্রেমাসব ইহে। করিয়াছে পান। 
অস্তপিত্যানন্দ ইহার নাহি বাহাজ্ঞান। 
ঈহার শরীরে মহাপুরুষ লক্ষণ । 
জগতে তারিতে বুঝে! হৈল। প্রকটন। 

তক্ত সাধুদের উচ্চকণ্ের হরিধ্বনি বারম্বার শ্রবণের পর কমলাক্ষ 
আচার্য্য সম্থিং ফিরিয়া পাইলেন ' শুনিলেন, যে মহাপুরুষ তাহার 
সম্মুখে দণ্ডায়মান তিনিই মহাভাগবত মাধবেক্দ্র পুরী মহারাজ ; 
ছুই নয়নে তাহার দিব্য আনন্দের জ্যোতি ঝলমল করিয়। উঠিয়াছে। 
প্রসন্ন মনে ভাববিহ্বল তরুণ পণ্ডিতের দিকে তিনি চাহিয়া আছেন। 

কমলাক্ষ তক্তিভরে সাগ্টাঙ্গে চরণে পতিত হইলেন। মিনতি 
করিয়া কহিলেন, “প্রভূ, আমার পরম সৌভাগ্য, আজ আপনার দর্শন 
পেলাম | সবাই জানে, আপনি ভক্তত্রাতা, এ যুগের ভক্তিক্পবৃক্ষ। 



অদৈত আচার্য্য ৩৩ 

আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়ে এই অধম জনের জীবন ধশ্য করুন, 
আমায় বৈষ্ঞবমন্ত্রে দীক্ষা দিন” 

পুরী মহারাজ সম্মতি দিলেন | কমলাক্ষ আচার্য্যের জীবনে 
দেখা দিল এবার সদ্গুরু কপার অরুণোদয়, জীবন তাহার নবরাগের 

বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল । দীক্ষা ও প্রেমভক্তিতত্বের 
উপদেশ লাভের পর ঘটিল তাহার নব রূপান্তর | 

মাধবেন্্র পুরী মহারাজের সান্নিধ্যে কিছুদিন কাটিয়া গেল। 
এবার বিদায় গ্রহণের পালা! কমলাক্ষ স্বভাবতঃই মানবপ্রেমিক, 

লোকমঙ্গলের আকাজ্ষ। তাহার সহজাত। করুণ কণে সদ্গুরুর 
কাছে নিবেদন করিলেন, “প্রভু, এ কলিকালে মানুষ হয়ে পড়েছে 

আদর্শহীন, ধর্মহীন | সর্ব দিক দিয়ে তারা নীতিভরষ্ট। ভূবনমঙ্গল 

হরিনাম, কষ্জনাম তাদের রসনায় উচ্চারিত হয় না। আপনি কৃপা 

ক'রে বলুন, কিসে জীবের কল্যাণ হবে, কি ক'রে তার! উদ্ধার 
পাবে।” 

পুরী মহারাজের আননে খেলিয়া যায় স্মিত হাসি। মধুর কে 
কহেন, “কমলাক্ষ, পৃথিবীর এ পাপের ভার হরণ করতে, জীবের 

উদ্ধার সাধন করতে যে পরমপ্রভুর আবির্ভাব চাই ! তা নইলে 

তো চলবে না। তুমি মহাভক্ত। জীবের কল্যাণ সাধনের এষণা 

যেমন তোমার রয়েছে, তেমনি তোমাতে রয়েছে এঁশী শক্তির 
প্রকাশ। শ্রীভগবান্কে ডাকবার, তাকে জাগ্রত করবার ভার তুমিই 
আজ থেকে নাও বংস।” 

সদ্গুরুর এ নির্দেশ কমলাক্ষ 'আচাধ্যের অন্তরে সেদিন চিরতরে 

গাথ! হইয়। যায়। ভক্তিভরে তাহার চরণে প্রণাম করিয়া আবার 

তিনি তীর্থ পরিক্রমায় বাহির হইয়া পড়েন। 

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের তীর্থ দর্শনের পর কমলাক্ষ ব্রজমগুলে 

আসিয়া উপস্থিত হন| শ্রীকৃষ্ণের এক একটি লীলাস্থল তিনি দর্শন 

করেন আর হৃদয়ে তাহার অপার আনন্দের তরঙ্গ উদ্বেলিত হহয়। 

উঠে।| তক্তবর কখনো! ভাবাবেশে শুরু করেন উদ্দ্ নর্ভন কীর্তন, 
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কখনে। বা ভাবাবিষ্ট অবস্থায় দিনরাত কোথা দিয়৷ কাটিয়া যায়, 
কোন ছ'স নাই। 

সেদিন তিনি গিরিগোবদ্ধনে গিয়! উপস্থিত হইয়াছেন । অন্তরে 
বহিয়া চলিয়াছে দিব্য আনন্দের প্রবাহ । পরমপ্রভূর দ্বাপর লীলার 
দৃশ্য মানসপটে একটির পর একটি ফুটিয়৷ উঠিতেছে আর বার বার 
বাহাজ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেছেন। 

সারাদিন পাগলের মত যত্রতত্র ঘুরিয়৷ বেড়াইয়াছেন ; এবার 
রাত্রি সমাগত । চারিদিক অন্ধকারে ছাইয়া আসিয়াছে। শ্রাস্ত 

দেহে আচার্য্য একটি বটবৃক্ষের মূলে শয়ন করিয়া আছেন। অন্নকাল 
মধ্যে ছুই চোখে নামিয়। আসিল গভীর নিদ্রা । 

এ সময়ে এক অদ্ভুত ব্বপ্ন তিনি দর্শন করিলেন ।_ শিখিপুচ্ছধারা 
মুরলীধর গোপবেশী কৃষ্ণ তাহার ভূবনমোহন ভঙ্গীতে সম্মুখে আসিয়া 
দাড়াইয়াছেন । কহিতেছেন, «আচার্য, জীবের মঙ্গল সাধনের ব্রত 

তুমি নিয়েছ, এ নড় আনন্দের কথা । যথাসাধ্য ভক্তিতত্বের প্রচার 
তুমি করতে থাকো, জীবকে কষ্ণনামে উদ্দ্ধ করো। আর এই সঙ্গে 
করে লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার সাধন । আর শোন, তোমায় আমি একটা 

নিগুট সংবাদ দিচ্ছি । আনার এক দিব্যমুত্তি ছাদশ-আদিত্য তীর্থে, 
যমুনার তীরে, লুকানো রয়েছে । আমার সে বিগ্রহের নাম হচ্ছে 
_মদনমোহন। দ্বাপরে কুজা আমার এই মৃত্তির সেবা! করেছে। 
আজো বিগ্রহ যমুনা! তটে ভূগর্ভে প্রোথিত হয়ে আছে। তুমি 
এর উদ্ধার সাধন করো, সেবার প্রবর্তন করে11” 

এই স্বপ্ন দর্শনের পর আনন্দে আচার্য্যের আর ঘুম হইল না। 
রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই গ্রামাঞ্চলে গিয়৷ সোৎসাহে সবাইকে 
ডাকাডাকি শুরু করিয়! দিলেন । 

অদ্ভুত স্বপ্ন বৃত্তান্তের কথ শুনিয়া লোকজন জুটিতে দেরী হয় 
নাই। কোদাল শাবল নিয়! গ্রামবাসীর! দলে দঙ্গে দ্বাদশ আদিত্য 
তীর্থের দিকে ছুটিয়া আসিল । 

খননের পর সত্য সত্যই সেখানকার ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হয় 
এক পরম মনোহর কৃষ্মমুর্তি। ললিত ত্রিতঙ্গঠামে উহ! দীড়াইয়া 
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আছে । স্বপ্রাদিষ্ট শ্রীমৃত্তি হাতে পাইয়া আচার্য্য আনন্দে বিহ্বল 
হন| অতঃপর একটি তক্তিমান্ সদাচারী ব্রাহ্মণের উপর বিগ্রহের 
সেবার ভার দিয়া তিনি বৃন্দাবনের দিকে চলিয়া যান। 

প্রভু মদনমোহনের লীলা-নাট্য এখানেই থামে নাই । অদ্বৈত 
আচাধ্যকে এবার তিনি এক নতুন খেল দেখাইতে শুরু করিলেন । 

উত্তর ভারতে তখন রাজনৈতিক বিপধ্যয় ও ঘাত-প্রতিঘাত 
চলিতেছে । চারিদিকে কেবল অশান্তি আর অনাচারের তাগুব। 

স্বপ্নলন্ধ মদনমোহন বিগ্রহের সেবা-পুজার ব্যবস্থা করিয়৷ দিয়৷ আচার্য্য 
বন্ধাবনে আসিলেন। ইতিমধ্যে এই বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া এক 

অদ্ভুত ঘটন৷ ঘটিয় যায়। 
ভূগর্ভ হইতে সম্প্রতি এই বিগ্রহকে তোল! হইয়াছে ; তাই এটির 

দর্শনের জন্য সর্বদাই জনতার ভীড় লাগিয়াই থাকে । একদল 
ুষটস্বভাব পাঠানের দৃষ্টি এই দিকে পতিত হয়। বিগ্রহ নিয়া এতটা 
সমারোহ ও জনসংঘট্ট তাহাদের ভাল লাগে নাই। একদিন দল 
বাধিয়। তাহারা! মদনমোহন বিগ্রহ অধিকার করিতে আসে । এটির 
মর্য্যাদ। হানি করা ও ভাঙ্গিয়৷ ফেলার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর । 

প্রভু মদনমোহন কিন্তু এক অলৌকিক লীলা প্রকটিত করেন। 
পাঠানেরা কুটিরের ভিতরে ঢুকিয়। দেখে, বিগ্রহ তো সেখানে নাউ | 
কে যেন তড়িৎ-বেগে সরাইয়া ফেলিয়াছে। হতাশ হইয়। তাহার! সে 

স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। 

নৃতন পুজারী এতক্ষণ যমুনায় দাড়াইয়া ন্নান-তর্পণে রত ছিলেন। 
পাঠানদের হামলার কথ! শুনিয়া ত্রস্তব্যস্তে কুটিরে গিয়। উপস্থিত 
হন। দেখেন, বেদীর উপরিস্থিত বিগ্রহ কোথায় অভ্তহিত হইয়াছে । 

ভাবিলেন, নিশ্চয়ই পাঠানের। এটি অপবিত্র করিয়া এবং জল মধ্যে 
নিক্ষেপ করিয়াছে । খেদের তাহার আর সীম! রহিল না) হায়-হায় 
করিয়া কাদিতে লাগিলেন । 

ংবাদ শুনিয়া আচার্য্য ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসিয়াছেন, তাহার ' 
হই নয়ন বাহিয়া ঝরিতেছে অশ্রধারা। অন্গাত অভুক্ত অবস্থায় 
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চারিদিকে অনেক খোঁজাখুঁজি করিলেন, কিন্তু হারানো বিগ্রহের কোন 

সন্ধানই মিলিল ন1। 
রাত্রে নিকটস্থ বটবৃক্ষ মূলে আচার্ধ্য নিদ্রিত রহিয়াছেন। ্বপ্ন- 

যোগে আবার মিলিল শ্রীনন্দনন্দনের সাক্ষাৎ। মধুর কণ্ঠে প্রভু 
তাহাকে কহিলেন, “ওহে আচার্ষ্য, কেন শুধু শুধু তুমি খেদ করছো, 
আর এমন ক'রে ভেবে মরছে? আমায় তো পাঠানের! "ভঙে 

ফেলে নি, অপসারিতও করে নি | আমি যে নিজেই আগে থেকে সেই 
হট ব্রজের গোপালটি সেজে বেদী থেকে লাফিয়ে পড়েছিলাম । 

তারপর চুপিচুপি বাইরে এসে, কুটিরের পাশে যে ফুল-বাগান 

আছে, তারই একপাশে লুকিয়ে রয়েছি । ওখান থেকে আমায় 
তুলে নিয়ে এসো। আর শোন, এখন থেকে আমার এই ছুষ্ট, 
গোপাল-লীলার স্মতিই এখানে জাগরূক থাক্, আর আমার এ 
বিগ্রহকে দাও মদনগোপাল নাম। মদনমোহন নামটা বদলে 

দাও তুমি |” 
আনন্দে অধীর হইয়া কমলাক্ষ তখনি পুষ্প বাটিকায় ছুটিয়া যান। 

কিছুটা অনুসন্ধানের পর শ্রীবিগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। অতঃপর মদন- 

গেট্পালরূপে ইহার সেবা পূজা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে! 
। ঠাকুর কিন্তু শীগ্রই নিজের জন্য আরও এক ব্যবস্থা করিলেন । 

আবার একদিন কমলাক্ষের উপর স্বপ্লাদেশ হইল, “আচাধ্য, আমার 
বিগ্রহ এখন যেখানে স্থাপন করেছো, সেখানট] তেমন সুরক্ষিত নয় । 

শ্লেচ্ছদের অত্যাচার প্রায়ই এখানে হবে, এ আশঙ্কা আছে। তুমি 

এক কাজ করো | মথুরার পরমভক্ত চৌবেজী ভু'একদিন মধ্যে 
এখানে আসবে, তুমি তার হাতেই আমায় অর্পণ করো । তাহলে 
আমার সেবা-পুক্জার কোন বিদ্ব আর হবে না।” 

আচার্যকে আশ্বাস দিয়৷ ঠাকুর আরো কহিলেন, “বৎস, তৃমি 
খেদ করো না! এই মদনগোপাল বিগ্রহ হস্তাস্তরিত হলেই বাকি? 

তোমার আমার সম্বন্ধ যে নিত্যকালের, তোমার মত মহাভক্তের মধ্য 

দিয়েই যে আমার লীলার পরিপু্টি। আরও শোন। আমার এক 
স্থপ্রাচীন পট রয়েছে নিকুঞ্জবনে সংগোপিত। শ্রীরাধার প্রিয় সখী 
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বিশাখার পরিকল্পন৷ অনুযায়ী আমার এ প্রতিকৃতি রচিত হয়েছিল । 

এ পটটি তুমি সঙ্গে নিয়ে দেশে চলে যাও।” 

পরদিনই মথুরার চৌবেজী আসিয়া উপস্থিত। প্রভু মদন- 
গোপালের দিব্য ইশারা এই মহাভক্তের হৃদয়েও পৌছিয়া গিয়াছে । 

আচার্য্যের কাছে আসিয়া দৈম্থাভরে তিনি স্বপ্ন বিবরণ কহিলেন। 
সাশ্রুনয়নে আচার্ধ্য প্রা1ণ-প্রিয় এ্াবিগ্রহ তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন, 
কিছুদিনের মধ্যে ফিরিয়া আদিঙ্গেন শাস্তিপুরে | অষ্চনার জন্য সঙ্গে 
আনিলেন নিকুঞ্জবনের সেই পবিত্র চিত্রপট | 

মাধবেন্দ্র পুরী মহারাজ সেবার তীর্থ পরিক্রমার পথে শাস্তিপুরে 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গুরুদেবের চরণ দর্শন ও সেবার 

সুযোগ পাইয়। কমলাক্ষের আনন্দের অবধি রহিল না। 

বৃন্দাবন হইতে মানীত কৃষ্ণের পট দর্শন কবেন পরম ভাগবত 

মাধবেক্দ্র পুরী, আর বার বার ঘটিতে থাকে তাহার দিবা ভাবাবেশ। 
বাহ্জ্ঞান ফিরিয়া আমসিবার শর প্রিয় শিত্তয কমলাক্ষকে ডাকিয়া 

সেদিন এই নিগুঢ় উপদেশটি তিনি দিলেন £ 
পুরী কহে বাছ! তুম্থ' শুদ্ধ প্রেমনান। 
শ্রীাধকাব চিত্রপট করহ নিন্মাণ। 
রাপাকৃষ দশনে হয় গোপী ভাবো দয় । 

অতএব যুগল সেবা সব্বাশ্রেষ্ঠ হয়। 
( অদৈত প্রকাশ ) 

বলা বান্ল্য, অদ্বৈত আচাধা তাহার গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী 

এই যুগল ভজন শুরু করিয়াছিলেন । প্রাক চৈতন্য যুগের তাহার 

অনুষ্ঠিত কৃষ্ণ এও কৃষ্ণশাক্ত রাধার এই যুগল উপাসন। অত্যন্পকাল 

পে প্রভু চৈতন্যের মণ্ডলাকে প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছিল । তাই 

আচাধ্যের সাধনজীবনের এই ঘটনাটির গুরুত্ব '্ন্বীকার করিবার 

উপায় নাই। 
শান্তিপুর ত্যাগ করার পূর্বে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী আরো! একটি 

কথা বলিয়! গেলেন। কহিলেন, “বৎস, এবার তুমি বিবাহ ক'রে 
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সংসারাশ্রমী হও | সংসারে থেকে, কৃষ্ণনাম প্রচারের ব্রত গ্রহণ 

করো, জীবের কল্যাণ সাধন করো ।” 

সাড়ম্বরে রাধা মদনগোপালের অভিষেক সম্পন্ন করিয়া পুরী 
মহারাজ শাস্তিপুর হইতে জগন্নাথক্ষেত্রের দিকে চলিয়! গেলেন । 

ইহার পর হইতে শুরু হয় কমলাক্ষের আচাধ্য জীবন। নিজ 
গৃহে শাস্তিপুরে তিনি এক চতুষ্পাগী খুলিয়া বসেন। প্রতিতাধর 
বিষ্ভার্থীর দল এই পাধক ও শান্ত্রবেত্তার কাছে আসিয়া শরণ নেয়। 

তাহার জীবনকে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে একটি ক্ষুদ্র বৈষ্ব- 
মগ্ডলীও এ সময়ে এই অঞ্চলে গড়িয়া উঠে। শ্রীচৈতন্টের অক্যদয়ের 
পুর্বকালে এই মণ্ডলীর মধ্য দিয়াই বৈষুব সাধনার ক্ষীণ ধারাটি 
বহিয়া চলিতে থাকে । তাই পরবস্তী কালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব 

আন্দোলনের নায়কেরা এই পূর্বস্থরীর কাছে কম খণী নন। 
কমলাক্ষ আচাধ্যের অন্যতম ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন দিগ.বিজয়ী 

পণ্ডিত শ্যামাদাস। আচাধ্যের সহিত তত্ববিচারে পরাস্ত হইয়া নত- 
শিরে তিনি তাহার ভক্তি-সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করেন। শ্টামদাস এ সময়ে 

আচার্য প্রভুর নব নামকরণ করেন অদ্বৈত আচাধ্য | এখন হইতে 

কমলাক্ষ পণ্ডিত এই নৃতন নামেই পরিচিত হইয়া! উঠেন । 
অছ্বৈতের অপর শিষ্য ছিলেন শ্রীহট্ট লাউড়ের রাজ! দিব্য সিংহ । 

বৈষুব-দীক্ষা প্রান্তির পর ইহার নৃতন নাম হয় কৃষ্ণদাস। বৃদ্ধ রাঁজ। 
কৃষ্ণদাস অছৈত প্রভুর বালালীলার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। 

স্বনামধন্য যবন-হরিদাস আচার্ধ্য প্রভুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত । 
তরুণ হরিদাসের ত্যাগ বৈরাগ্যময় জীবনে সেদিন প্রেমতক্তির ঢল 
নামিয়াছে । হরিপ্রেমের উন্মাদনায় তিনি অধীর হইয়। উঠিয়াছেন। 
এ অবস্থায় শাস্তিপুরে অদ্বৈতের ধর্মসভায় একদিন তিনি আসিয়া 
উপস্থিত। আচার্য্য প্রভুর নাম এবং সাধন-এশ্বধ্যের কথ। তিনি 
গুনিয়াছেন, মনে মনে তাহাকেই বরণ করিয়াছেন সাধন-পথের 

পথপ্রদর্শক রূপে । 
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কৃষ্ণপ্রেমরসে বিহ্বল, হরিদাস অদ্বৈতের পদপ্রান্তে পতিত হন। 
ব্যাকুল কণ্ঠে বার বার তাহার আশ্রয় ভিক্ষা করিতে থাকেন । 

আচার্য্যের হৃদয় গলিয়া যায়। কে এই গৌরতন্থু চারু-দর্শন 
তরুণ তক্ত, দর্শনমাত্রে যে প্রাণমন কাড়িয়া নেয়? নিদ্ধ সাধকের 

অপূর্ব লক্ষণসমূহ তাহার চোখে মুখে । সাবা দেহে ভক্তি-রসের 
লাবণ্য টলমল কারতেছে | ও 

আগ্রহাকুল কে আচারা প্রশ্ন করেন, “বৎস, কি নাম তোমার ? 
কোথ। থেকে তুমি আস্ছে ?” 

পদতলে পতিত তকণ তক্ত উত্তর দেন, “প্রভূ, আমি ম্লেচ্ছাধম | 

আপনার শরণ নিতে খসেছি । কৃষ্ণভক্তি কি ক'রে পাবো, কপা। ক'রে 

সেই উপদেশ আমায় দ্রিন |” 

পরম ন্েহতরে খাচাধ্য-প্রই নবাগত ভক্তকে বুকে তুলিয়া নেন। 

তাহার আশ্রয়ে থাকিয! শুকু হয় হরিদাসের ভক্তিশাস্থ অধ্যয়ন । 

আপন মেধা ও নিষ্ঠার বলে অমূলা ভক্তি-তত্ব তিনি আহরণ করেন, 
কীন্তিত হন ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ পে । 

তক্ত হরিদাস আত্তি মার দৈন্যের মূর্ত বিগ্রহ । তাই একদিন 
আচাধ্যে কাছে করঞ্োড়ে নিবেদন করিলেন, “প্রভু, আপনার 

কৃপায় শাস্ত্র পাঠ, সাধনা, এসব তে। করলাম । কিন্তু আমার মত 

জীবাধমকে উদ্ধার করা তো সহজ কাজ নয়। আপনার কৃপা শক্তি 

ছাড়া তো! এ কাজ্জ সম্পন্ন হবে না! সেই কপাশক্তিই আজ প্রয়োগ 

করুন, নতুবা এ অস্পৃশ্য পামরের আর কোন উপায় নেই।” 

অদ্বৈত তখন প্রেমভরে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছেন__ 
কহে, শুন বৎস ধশ্মশাস্ত্রসিন্ধ বাণী। 

কেব। ছোট কেব! বড় স্থৈধ্য নাহি জানি। 
সাধু আচরণ যার তারে শ্রেষ্ঠ মানি। 
অষ্টবিধ ভক্তি যদি শ্্রেচ্ছে উপজয়। 
সেই জাতি লোপ হঞ৷ ছ্বিজাধিক হয়। 

যেই কৃষ্ণ তজে সেই হয় সর্বোত্তম । 
কৃষ বহি্স্ যেই সেই নরাধম। ( অছৈত প্রকাশ ) 
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জীবোদ্ধারের যে উদার সর্বজনীন আহ্বান পরবর্তীকালে শ্রীবাস 
অঙ্গন হইতে গৌরন্ুন্দরের শ্রীমুখে ধ্বনিত হইতে থাকে, অদ্বৈতের 
মুখে শোনা গেল তাহারই পুর্বাতাস। 

অদ্বৈতের কাছে যবন হরিদাসের বৈষ্ণবীয় শিক্ষা ও সাধন সমাপ্ত 
হইয়াছে। ভক্তসিদ্ধ মহাপুরুষ এবার তাই শাস্তিপুর ত্যাগ করিবেন 
ঠিক করিয়াছেন। 

আচাধ্য তাহাকে বিদায় আলিঙ্গন দিয়া কহিলেন, “হরিদাস, 

তুমি নামমন্ত্রের মহাচাবণ। এই নাম প্রচাবের ব্রতই তুমি একাস্ত 
ভাবে গ্রহণ করো, দিগবিদিকে পরমপ্রভুর নাম ছড়িয়ে দাও। 

গুরুদেব মাধবেজ্দ্র পুবী মহারাজ এই নির্দেশই আমায় দিয়েছিলেন | 

তোমার জন্যও আজ আমি এই ব্রতই নির্দিষ্ট কর্ছি__ 
ধশ্ম প্রবর্তন হেতু লহ হরিনাম ! 

নামত্রন্ম গ্রচারিয়া জীবে কর ত্রাণ । 

যৈছে ভগবানের শান্ত অনন্ত চিন্ময়। 
তৈছে নামত্রন্মের শক্তি নিত্য সিদ্ধ হয়। 
নামাভাসে জীব মারের ত্রিতাপ না রয। 

নাম উচ্চারণে মায়া বন্ধন খণ্ডয় ! 

নাম-চিজ্তামণি-কৃষ ব্বয়ং ভগবান | 

ব্রহ্মাণ্ডে সন্ত নাঞ্জি নামের সমন । 

নামে নিষ্ঠা হৈলে হয় প্রেম উদ্দীপন । 

অবিশ্রাস্ত নাম জপে পায় প্রেমধন ।৮ 

বৈষ্ণব সাধক হরিদাসকে আচাধ্য প্রভু সন্নাস দিলেন। মস্তক 
মুণ্ডন করাইয়া কটিতে পরাইয়! দেওয়! হইল কৌপীন-ডো'র, গলায় 
ভুলসীর মান্স।। শক্তি-সঞ্চারিত নানেএ বীজ্জ আচাধ্য এই মহাভক্কের 
কর্ণে দিলেন। 

হরিদাস তখন নামপ্রেমে গর্গর মাতোয়ারা । টলিতে টলিতে 

গিয়া গঙ্গার মৃত্তিকা-গোফায় বসিয়। পভ়িলেন । এখন হইতে তাহার 

নিত্যকার ব্রত সাধন হইল তিন লক্ষ নাম জপ | অদ্বৈত আচার্য্যের 
অলৌকিক শক্তির প্রকাশরূপে যেন দেখা দিলেন নামত্রন্মের চারণ 
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যবন হরিদাস। আচাধ্য তাহার নাম দিলেন-_ ব্রহ্ম হরিদাস। 

উত্তরকালে শ্রীচৈতন্তের কপাধস্ এই মহাপুরুষ বৈষবীয় দৈম্ ও 
ভক্তির মহিমা ছড়াইয়া গিয়াছেন দ্িকৃবিদিকে | 

গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর নির্দেশ ছিল, অদ্বৈতকে গাহস্থ্যাশ্রম গ্রহণ 
করিতে হইবে । অচিরে বিবাহের উপযুক্ত পাত্রীও জুটিয়া গেল। 

নারায়ণপুরের নসিংহ ভাছডী এক ধন্মনিষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণ । ইহার 
হুইটি যমজ কন্তা___সীত। ও শ্রীরপা । এই ছুই কন্তাকে তিনি অদ্বৈত 

আঁচাধ্যেব কাছে সম্প্রদান করিলেন। 

শান্তিপুরের পণ্ডিতসমাজে প্রতিভাধর অধাপক অন্বৈতৈর তখন 
বিরাট প্রতিষ্ঠা । বহু শাস্ত্রে তিনি পারদর্শী, বিশেষ করিয়। ভক্তিশান্ত্রে 
তাহার অসামান্য মধিকার ৷ শিক্ষার্থীর দলে দলে আসিয়া তাহার 

চতুম্পাঠীতে ভীড় করিতেছে। উচ্চস্তরের বিষুণভক্ত সাধক বঙ্গিয়াও 
তাহার খ্যাতি প্রচুর । তক্তিমার্গের সাধন যাহাব। লাভ করিতে 
চান তাহাদের অনেকে এই পরম ভাগবত ব্রাহ্মণের চরণে শরণ নেন, 

দীক্ষা! গ্রহণ করেন। আছচাধ্যের গীতা ভাগবতেব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের 

খাাতিও এসময়ে চারিদিকে ছড়াইছেছে । 

ভক্তপ্রবর হরিদাস সেদিন শিক্ষাগ্চর অদ্বৈতের সঙ্গ করিতে 

আসিয়াছেন। তাহার দর্শনে অদবৈতের 'আনন্দের সীম নাই. হৃদয়ে 

তাহার জাগিয়। উঠে নৃতন ভাবাবেগ নুতন উদ্দীপন | 
শাস্তিপুবের ব্রাহ্মণের যবন-ভক্ত হরিদাসের আগমনের কথা 

জানিলেন। হরিদাসের জপসিদ্ধি ও অলৌকিক শক্তির কথ। তাহার! 
লোকমুখে শুনিয়াছেন । কিন্তু রক্ষণশীল দলের কাছে হরিদাসের এই 

প্রতিষ্ঠা বড় দৃষ্টিকটু ঠেকিল। গ্রেচ্ছ সাধককে নিয়া এতটা বাডাবাড়ি 
করিতে তাহারা রাজী নন। সমাজের একদল শীর্ষস্থানীয় লোক 

অদ্বৈতকে বলিয়া দিলেন, হরিদাসের সঙ্গ না ছাড়িলে তাহাকে 
একঘরে কর। হইবে । 

ইতিমধ্যে শাস্তিপুরে এক চাঞ্চল্যকর ঘটন। ঘটিয়া গেল। স্থানীয় 
একজন ধনী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে সেদিন পুজাঁউৎসব চলিতেছে। 



৪২ ভারতের সাধক 

গ্রামের গণ্যমান্য শতাধিক বাক্তি আসিয়া! সেখানে জুটিয়াছেন, 
আহারাদির যোগাড় হইতেছে । এমন সময নিকটস্থ বৃক্ষমূলে এক 
সন্গযাসী আসিয়া উপস্থিত। অপূর্ব তাহার অঙ্গের ছটা, চোখে মুখে 

সিদ্ধ সাধকের দিব্য ছ্যতি। সন্্যাসী শুধু বাক্সিদ্ধই নয়. পরম 
কপালুও বটে। কাদিয়৷ কাটিয়া যে যাহ! ভিক্ষা! চাহিতেছে, তাহাই 
মিলিতেছে। পদধুলি মাখিয়াই কত লোকের দুরারোগ্য ব্যাধি 

সারিয়া গেল। বৃক্ষতলে তখন প্রকাণ্ড জনতার ভীড | 

উৎসব গৃহের কন্মকর্তাব৷ ছুটিয়া আদিলেন। গলবস্ত্র হইয়। নিবেদন 

করিলেন, “প্রভু আজ এখানে আহারাদির ব্যবস্থ! হয়েছে! বহু 

বিশিষ্ট ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। আমাদের বড় ইচ্ডে 

আপনিও দয়। ক'রে এখানে অন্ন গ্রহণ করুন 1” 

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, “কিন্ত বাবা আমি তো 

অ-নিবেদিত খাছ গ্রহণ করিনে ! বিঞুব প্রসাদ যদি থাকে তবেই 

আহারে বসতে পারি 1” 

“বেশ তো, তাই হবে। গ্ুহে নারায়ণ শিল রয়েছেন। তার 

কাছে নিবেদশ ক'রে মাপনাকে ভোজাদ্রবা এনে দিচ্ছি। পাতা 

দেওয়া হয়েছে, আপনি দয়! ক'রে এসে বন্থুন |” 

সন্ন্যাসী তখনে। ভাবাবেশে মত্ত | ধাবে ধীরে ভোজনস্থানে গিয়া 

বসিলেন। সর্বাগ্রে তাহাকে আহাধা পরিবেশন করা হইল । 

কিছুকাল পরে অদ্বৈত আচাধ্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত। 
সবিস্ময়ে সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া কহিলেন, “একি হরিদাস তুমি এখানে ! 

আর গ্রামের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা দেখছি, তোমায় নিয়ে পড্ক্তি 

ভোজনে বসে গেছেন ! এ তো বড় অদ্ভুত কাণ্ড । এ আবার তোমার 

কোন্ এশ্বধ্য প্রকাশ ?” 

অদ্বৈতৈর কণ্ঠস্বর কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবেশ কাটিয়! 

গেল। বাহাজ্ঞান পাইয়া হরিদাস কহিলেন, “প্রভু আমার দোষ 

নেবেন না। কৃষ্ককপায় এই সঙ্জনের৷ আমায় আজ কি এক বিশেষ 

হহিতে দেখেছেন জানিনে | আগ্রহ ক'রে এদের পঙ্ক্তি ভোজনের 

স্তর এন বসায়োছন ।৮ 
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আচাধ্যের চরণতলে পড়িয়া হরিদাস সাষ্টাঙ প্রণাম নিবেদন 

করিলেন । ছুই চোখ বাহিয়! অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিতেছে, আর 

ভাব গদ্গদ কণ্ঠে গাহিতেছেন আচার্য্যের স্তবগান। এক অপূর্ব 
তাবময় পরিবেশের স্যষি সেখানে তখন হইয়াছে । উপস্থিত ব্যক্তির! 
সবাই নির্বাক বিস্ময়ে দাড়াইয়। রহিয়াছেন | 

সেদিনকার এ ঘটনায় বিশেষ করিয়া মঠাভাগবত হরিদাসের 

ব্যক্তিত্বের এই ইন্্রজাল দর্শনে গোঁড়া ব্রাহ্মণদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত 

হইল | এই সঙ্গে অদ্বৈতৈর মহিমাঁও তাহারা কিছুটা উপলন্ি 
কবিলেন। যবন হরিদানের অলৌকিক কাহিনী হাহার। শুনিয়াছেন, 
আজ তাহার কিছুটা প্রভাব স্বচক্ষেও দেখিলেন । আচার্য্য অদৈত 

হইতেছেন এই শক্তিধর নবীন বৈষ্ণবেরই এক প্রধান পথিপ্রদর্শক | 

এই আচাধ্যকে অপাঙক্তেয় করার দন্ত যাহারা চেষ্টিত হিলেন 

তাহারা এবার ক্ষমা ভিক্ষ। চাহিয়া নিলেন ' 

ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাদের মহিমা সাধারণ মনুষে কি কাবয়! বুঝিবে ? 

এ মহিমা বুঝিয়াছিলেন বৈষ্ব মহাপুরুষ শ্রীঅদ্বৈত। তাই নিজদের 

গৃহে শ্রাদ্ধাহুষ্ঠানের পর প্রথম ভোজাপাত্র তিনি দিয়াছিলেন ভ্তি- 
সিদ্ধ এই যবন ভক্তকেই। 

আচাধ্যের এ আচরণে হরিদাস সেদিন চমকিয়া উঠেন । যুক্ত- 

করে নিবেদন করেন, “সে কি প্রভু? এ শ্রাদ্ধপাত্রে যে ব্রাহ্মণেরই 

অধিকার। এ আপনি আমার মত অস্পৃশ্য পামরকে দিচ্ছেন 

কেন?” 

প্রেমাশ্রু-ছলছল নেত্রে অদ্বৈত উত্তর দিলেন, “হরিদাস, আমার 

দৃষ্টিতে তুমিই যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, প্রকৃত বৈষ্ণব । জানতো? প্রকৃত 
বৈষবের হৃদয়ে সদ বিহার করেন গোলকপতি। তোমার মত 
মহাপুরুষকে শ্রাদ্ধপাত্র দেওয়া যে বনু ব্রাহ্মণ-তভোজনের সমান। 
আমি তো। এতে অন্তায় কিছু করি নি?” 

যবন-সাধকের এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়া অদ্বৈত সেদিন এক 
বৈপ্লবিক সংসাহস প্রদর্শন করেন | আর রক্ষণশীল সমাজ সেদিন 
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তাহার অলৌকিক ব্যক্তিত্ব ও সাধন-মাহাত্য্ের দিকে চাহিয়াই তাহার 
এই কার্য্যকে মানিয়া নিতে বাধ্য হয়। 

অদ্বৈত আচার্য্ের এই ওঁদাধ্য ও সাহসিকতার দৃষ্টাস্তে পরবর্ত- 
কালের বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতারা যে অনেকাংশে প্রভাবিত 
হঈটয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

অছ্বৈতের নবছ'পস্থিত চতুষ্পাঠী ইহার পর জাকিয়। উঠে। গীত! 
তাগবত, স্মৃতি প্রভৃতি রোজ তিনি সোতসাহে ছাত্রদের পাঠ করান, 

আর নিশাযোগে পরমতত্ত হরিদাসের সঙ্গে স্বগৃহে বসিয়া প্রেমাবেশে 
করেন নামন্টীর্তন। 

স্পপ্তিত বিষুভক্ত, অদ্বৈত আচার্য্যকে কেন্দ্র করিয়া এ সময়ে 
নবছ'পে একটি ক্ষুদ্র বৈষ্কবগো্ঠী গড়িয়া উঠিতেছে। শ্রীবাস প্রভৃতি 
ভক্তের! আচাধ্যের ধশ্মসতায় প্রায়ই উপস্থিত হন, কঞ্চকথায় আনন্দে 

কাল কাটাইয়া গৃহে ফিরিয়া যান। 

দেশের চারিদিকে তখন ধন্মের নামে নানা অনাচার ও অধন্মের 

তাগুব চলিয়াছে। পাধণ্ীদের অত্যাচারে সমাজজীবন জর্জরিত । 

বিশেষ করিয়। বৈষ্স্দরই প্রতি যেন তাচাদের আক্রোশ সবৰাপেক্ষা 

বেশী। 

এ অবস্থা আগ যেন সন্ত করা যায় না। ভুক্ত হরিদাস এক 

একদিন সাশ্রনয়নে আচায্যকে কহেন, “প্রভু, ধরণীর ভার যে সীম! 

ছাড়িয়ে যাচ্ছে, রক্ষা উপায় কি? শ্রীভগবান্কে প্রাণের আকুতি 

জানাচ্ছি-- তিনি কবে আসবেন? কবে করবেন জীবের উদ্ধার 

সাধন ?" 

আচাধ্য সান্ত্বনা দেন, “হরিদাস, তুমি উতল হয়ো না, তোমার 

মত 'মামিও যে দীর্ঘ দিন ধরে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছি । সচন্দন তুলসী 

শ্বার গঙ্গাছলে কৃষ্ণের প্বারাধন। ক'রছি তিনি অবতীর্ণ হবেন বলে। 

ভেবে! না. তিনি আসবেন, নিশ্চয় আসবেন !” 

শ্রীবাস, শুর্লান্বর, গঙ্গাদাস প্রভৃতি আসিয়া তাহার সভায় 

বসেন, পাষণ্তীদের অনাচারের কথা বর্ণনা করেন। পরমাশ্রয়, 
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সর্বজীবের উদ্ধারকর্তার আবির্ভাব কবে হইবে বলিয়া ভক্তের! খেদ 
জানান । 

শুদ্ধাচারী মহাতেজন্বী আচাধ্যের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে তীব্র 
বিক্ষোতের আলোড়ন। ভক্তদের সম্মথে নিজের আশা ও সম্কল্পের 

কথা ঘোষণ! করিয়। বলেন-_ 

মোর প্রভু আসি যি করে অবতার । 

তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার | 

তবে শ্রীঅদ্বৈত সিংহ আমার বড়াঞ্চি। 

বৈকু্ঠবল্পত যদি দেখহ হেথাঞ্চি । 
€ চৈতন্য ভাগবত ) 

“অদৈত সিংহে'র ভুস্কার, আর ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসের গোফায় 
বসিয়া নামকীর্তন ও আত্তির ফল মচিকেই ফলিল। নিজ গ্রহের 

ধশ্মসভায় বপিয়া আচাধ্য সেদিন আলাপ-আলোচনা করিতেছেন । 

এমন সময় জনৈক ভক্ত সেখানে নূতন এক সংবাদ দিলেন। জগন্নাথ 
মিশরের পুত্র বিশ্বস্তর, তাঁকিক বিগ্যাগবর্ধী বিশ্বস্তর, গয়াধাঁম হইতে 
এক মহাবৈষবে রূপান্তরিত হইয়া ফিরিয়াছেন। অলৌকিক ভাব- 
প্রবাহ উচ্ছলিত তাহার সর্ববসত্তায়, ছূর্লভ সাত্বিক প্রেমরিকার 

স্কুরিত তাহার সর্ববদেহে । সবাই বলাবলি করিতেছে, তবে কি এই 

তেজোদৃণ্তড তরুণের মধ্য দিয়াই আসন্ন এশী লীলার মহাপ্রকাশ 
ঘটিতে যাইতেছে ? 

অদ্বৈত উৎকর্ণ হইয়া এ সংবাদ শুনিলেন। সারা দেহ তাহার 

তখন ভাবাবেগে কণ্টকিত, নয়ন ছুইটি পুলকাশ্রুতে ছলছল । প্রাণে 
জাগিয়। উঠিল পরম আশ্বাস--তবে কি কৃষ্ণ এতদিনে কৃপা করিলেন ? 

নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র, জগন্নাথ মিশ্রের এই তরুণ পুত্রের মধ্য 
দিয়াই কি তাহার আত্মপ্রকাশ? কে জানে, ঈশ্বরের ইচ্ছা কোন্ 

আধারে কেমন করিয়! প্রকটিত হইতে চলিয়াছে। 
যাই হোক, আচার্য ধৈর্য্য ধরিবেন, অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন। 

পরমতমের আবির্ভাব যদি হইয়াই থাকে, তবে তাহাকে যে আচাধ্যের 
কাছে আসিতেই হইবে। তাহার দীর্ঘ দিনের কৃষ্ণ আরাধনা, তাহার 
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তুলসীগঙ্গাজলসহ আত্তি তে। বিফল হইবার নয় | আবিভূর্ত পুরুষকে 

আপনা হইন্ডেই যে অদৈতের আঙিনায় আসিয়া ধরা দিতে হইবে | 

সেদিন প্রভাতে আচার্ধা আঙিনার তুলসীতলায় পুল! বন্দনাদি 

করিতেছেন । কখনে। গোলকপতির উদ্দেশে জানাইতেছেন নম্র 

নতি, কখনে। বা ভাবাবেগে উদ্দীপিত হইয়া ছাড়িতেছেন প্রবল 

হুঙ্কার ! 
এমন সময় গদাধরকে সঙ্গে নিয়৷ বিশ্বস্তর সেখানে উপস্থিত। 

আচার্যাকে দর্শনমাত্র তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল উত্তাল ভাবতরঙ্গ | 
মুহূর্ত মধ্যে তিনি ভূতলে আছাড়িয়া পডিলেন। দেহে সম্থিতের 

চিহ্নুমাত্র রহিল না । 

অদ্বৈত নিনিমেষে এই যুচ্ছিত দেহের দিকে চাহিয়া আছেন। 

একি অপরূপ দিবা লাবণ্যময় দেহ! একি বিস্ময়কর প্রেমবিকারের 

দৃশ্য তাহার সম্মুখে! এই অদ্ভুত তক্তি-আবেশ তো মানুষের মধ্যে 

দেখা যায় না! অদ্বৈত আর যে এই মোহন মৃত্তি নয়ন হইতে 

ফিরাইতে পারেন না| 
ভক্তিসিদ্ধ আচার্য্যের হৃদয়পটে ধীরে ধীরে ফুটিয়৷ উঠিল এক 

পরম বোধ, ইনিই যে সেই মহাবস্ত যাহার জন্য আজীবন তিনি 
তপস্যা করিয়া আসিয়াছেন_ ইনিই যে তাহার প্রাণনাথ। 

ভাববিষুগ্ধ আচাধ্য বিষু পুজার উপকরণাদি নিয়! বিশ্বস্তরের 

মুচ্ছিত দেক্কের সম্মুখে আসন পাতিয়! বলেন। পরম ভক্তিভরে তাহার 

চবণ পুজ। করিয়া, বিষু-স্তো ত্র গাহিয়া করেন তাহার বন্দনা । 

সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ আচার্ধ্যপ্রভুর নয়নাশ্রু অবিরাম ঝরিতেছে, 

আর প্রেমাবেশে অচেতন বিশ্বস্তরের চরণ ছুটি হইতেছে সিক্ত | 

গদাধর তো এ দৃশ্য দেখিয়া স্তস্ভিত। সর্বজনবরেণ্য প্রবীণ 

আচার্য অদ্বৈতৈর এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা ভয়ও 
তাহার হইল। 'আচার্যকে নিরস্ত করিবার জন্ত কহিলেন, “প্রভু, 

বিশ্বস্তর আপনার কাছে বালকমাত্র। তাকে এভাবে পুজ। অর্চনা 

আপনি যেন আর করবেন না।” 
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ভবিষ্যদ্দ্রষ্টী আচার্য হাসিয়। উত্তর দিলেন, “গদাধর, এ বালক 

যে কে, ত' অচিরেই বুঝবে । আর একটু অপেক্ষা তোমর! করে|” 
ইতিমধ্যে বিশ্বস্তরের বাহা জ্ঞান ফিরিয়া আমিয়াছে। নয়ন 

মেলিয়৷ দেখিলেন, তুলসীতলায় তিনি মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন, 
সার মহাভাগবত মদ্বৈত আচাধ্য তাহার চরণতলে উপবিষ্ট, অশ্রু- 
জলে তাহার বক্ষ ভাসিয়! যাইতেছে । 

বিশ্বস্তর ত্রস্তেব্যস্তে উঠিয়া বসেন; অদছৈতের পদধূলি মাথায় 
নিয়। দৈম্ভরে কহেন-_ 

ন্থুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়। 

তোমার আমি সে হেন জানহ নিশ্চয় । 

ধন্য হইলাম আমি দেখিয়! তোমারে । 

তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম ক্ষুরে ॥ 

নিনিমেষে, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়া অদ্বৈত বিশ্বস্তবের দিকে চাহিয়। 
'আছেন। ভাবিতেছেন, “হ কপটা, এ আবার তোমার কোন্ ছল? 
কিন্ত আর তো আমায় £ঠমি ফাকি দিতে পারবে না, যে পরম 

আবির্ভাবের স্বপ্ন আমি এঙকাল দেখে এসেছি, তা যে পরিগ্রহ 

করেছে তোমারই ভেতরে । আমার ধ্যানের ধন আজ ধরা দিয়েছে 

আমার সম্মুখে ! 

ভাবগদ্গদ কে তিনি কাহলেন, “না বিশ্বস্তর, আর তুম আমায় 
এডাঁতে চেয়ে। না। আমার উপলাঁতে ধরা পাড়েছে- তুমিই হচ্ছে 

আমার শ্রেয় বন্ত্। আর শোন, বৈষ্ব জাবনের ধারা সার! দেশে 

স্তিমিত হয়ে এসেছে ভক্তেরা বাই দিন কাটাচ্ছে চরম নৈরান্টে, 

মনোবেদনায় আর উতকণ্ঠায়। তারা সবাই তোমার নেতৃত্ব চায়, 
তোমায় নিয়ে কৃষ্ণকীর্তনে মাতোয়ার। হবার জগ্য তার! ব্যাকুল। 

তুমি তাদের এ আকাঙ্া পুর্ণ করে! |” 
চিহ্নিত নেতা আপনি আসিয়। ধরা দিয়াছেন । একবার তিনি 

তাহার নিজগণ চিনিয়া নিন, সুসম্বদ্ধ মণ্ডলী গঠনে ব্রতী হোন, ইহাই 

যে অদ্বৈত চাহিতেছেন। 
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ইহার অব্যবহিত পরেই অদ্বৈত আচাধ্য শাস্তিপুরে চলিয়৷ 
গেলেন। উদ্দেশ্য, কিছুকাল নবদ্ীপের বাহিরে থাকিয়। বিশ্বস্তরকে 

পরীক্ষা করা। যদি তিনি সত্যই অছৈতের প্রাণের ঠাকুর হইয়া 
থাকেন, এই লীল! পরিকরকে তিনি নিজেই ডাকিয়া নিবেন। 

ইতিমধ্যে নবদীপের ভক্ত সমাজে শুরু হইয়া যায় শ্রীগৌরাঙ্গের 
কীর্তন লীলা । শ্রোবাসের অঙ্গনে একের পর এক বিশিষ্ট বৈষ্ঞবের। 
প্রভৃকে কেন্দ্র করিয়! জড়ে। হইতেছে, মণ্ডলীর শক্তি দিন দিনই 
বাড়িতেছে। কিছুদিন পরে নিত্যানন্দের আগমনে এ শক্তি আরও 

বাড়িয়৷ গেল। 

মাধবেন্দ্র পুরীর পরম নেহভাজন নিত্যানন্দ । ভক্তি প্রেমরসের 

তিনি এক উৎসন্বরূপ। মাধবেক্দ্রেরই প্রচারিত কৃষ্ণ তক্তিরসের 

অন্যতম ধারক ও বাহক এই প্রবীণ আচাধ্য । তাই নিত্যানন্দ আর 

অদ্বৈত উভয়ে উপস্থিত ন। থাকিলে শ্রীচৈতন্তের প্রেমোৎসব তেমন 

যেন জমিতেছে না । 
সেদিন প্রতু শ্রীচৈতন্য দিব্যতাবে আবিষ্ট হইয়া আছেন। হঠাং 

ক্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা রামাইকে ডাকিয়া কহিলেন-__ 
চলহ রামাই ! তুমি অদ্বৈতের বাস। 
তার স্থানে কহ গিয়া আমার প্রকাশ । 

যার লাগি করিয়াছ বিস্তর আরাধন। 

যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন । 

যার লাগি করিল। বিস্তর উপবাস । 

সে প্রভূ তোমার লাগি হইলা প্রকাশ । 

ভক্তিযোগ বিলাইতে তার আগমন । 

আপনি আসিয়। ঝাট কর বিবর্তন। 

( চৈ: ভাঃ) 

প্রকাশের লগ্ন উপস্থিত। প্রতু গৌরসুন্দর এবার আর যেন 
রাখিয়া ঢাকিয়া কথা বলিতে চান না। আবি9ভাবের পরম তত্বটি 

শানাভাবে উদ্ঘাটিত করিয়া দিতেছেন_ এসময়ে চিহ্িত পার্ষদ 
অদ্বৈত আচার্ধ্যকে যে তাহার অবিলম্বে চাই। 
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রামাই পণ্ডিতকে প্রভু আরো কহিলেন, পভাখো, তুমি গোপনে 
আচার্ধযকে দেবে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের আগমন বার্তা | এখানে এত 
দিন ধরে যা কিছু দেখেছে! ও শুনেছো, আচার্যকে সব বলবে। 
আর জানাবে আমার আদেশ, আচার্য্য যেন পুজোর সব উপচার 
সংগ্রহ ক'রে আনে, সন্ত্রীক এখানে এসে আমার পূজো! করে|” 

রামাইকে দেখিয়াই ম্বাচা্য বলিয়া উঠিলেন, “কি হে রামাই, 
হঠাৎ তুমি এসময় শাস্তিপুরে এলে কি মনে ক'রে, বলতো | আমায় 
ধরে নিয়ে যাবার আদেশ এসেছে বুঝি ।” 

রামাই বুঝিলেন কোন কথাই এই শক্তিমান্ বৈষুবের অগোচর 
নাই | মৃদু হাসিয়। উত্তর দিলেন, “আজ্ঞে সব কিছুই তো আপনার 

জানা । আদেশ হয়েছে, এবার মুহুর্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে প্রভুর 

সকাশে চলুন।” 

বৃদ্ধ আচাধ্য বড় চতুর-__মনোভাব তাহার বড় ছুরবগাহ। 

প্রভুর দূতকে চাপিয়া ধরিলেন, “আচ্ছা রামাই, তোমরা সবাই এত 

হৈ-চৈ করছো, কিন্ত আমায় কি বোঝাতে পারো, কেন শ্রীভগবান 

মানবদেহে আবিভূতি হবেন। কেনই বা তিনি বিশ্বের এত স্থান 
থাকতে নবদ্বীপের মাটিতে নেমে আসবেন ? ত্যাগ বৈরাগ্যের পথ, 
জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির পথ আমি বুঝি, তাই ব্যাখ্যা করি-_-তোমার অগ্রজ 

শ্রীবাস পণ্ডিত আমার সম্বন্ধে সবই জানে । কিন্তু রামাই, তোমাদের 

এ কান্নাকাটি আর ভাবমত্ততা কেন, তা তো! বুঝতে পারিনে |” 
রামাই জানেন, আচাধ্য অদ্বৈত গৌরন্ুন্দরের নব আন্দোলনের 

এক বড় স্তম্ত। প্রভু তাহাকে ম্মরণ করিয়াছেন_ তাহার জন্য তিনি 

আজ প্রতীক্ষমান। তাছাড়া, গদাধরের কাছে তাহারা সবাই 

শুনিয়াছেন, আচাধ্য সেদিন নিজেই প্রভুকে আবিষ্কার করিয়াছেন 

তাহার প্রাণপ্রভুরূপে। ন্বগৃহে তুলসীমঞ্চের সামনে তাহাকে পুজা 
করিয়া তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন। আদ্দিকার এ কথা তো তাহার 
প্রাণের কথা নয় ! 

যাই হোক, তক্ত রামাই ভাবিলেন__তিনি দৃতমাত্র । প্রবীণ, 
মহাজ্ঞানী আচার্য্যের সহিত আটিয়া উঠ! তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। 
১*ম-৪ 
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প্রভু গৌরসুন্দরের শ্রীমুখের বাণী তিনি হুবন্থ আচার্য্যের সম্মুখে 
এ সময়ে আওড়াইয়া গেলেন । 

যুক্তকরে কহিলেন, “আচাধ্য, প্রভু ব্যাকুল হয়ে আপনার পথ 
চেয়ে বসে আছেন। আপনি পুজোর সঙ্জা ও উপচার নিয়ে 
শিগগীর আন্বন। আর আমর! সবাই প্রভু আর তার অন্তরঙ্গ 
পরিকরের মিলন মধুর দৃশ্য দেখে জীবন সার্থক করি |” 

মুহূর্ত মধ্যে দেখা গেল আচার্যের এক বিস্ময়কর পরিবর্তন । 
তথ্য ও তত্বান্থুসন্ধানের প্রবৃত্তি, বিচার ও বিশ্লেষণের ভঙ্গী হঠাৎ 
কোথায় অস্তাহত হইয়া গেল। প্রেমভক্তির প্রচণ্ড আবেগে তাহার 
দেহখানি থরথর কাপিতেছে। মহাপণ্ডিত আচাধ্য বালকের মত 

ফৌপাইয়। কাদিতে লাগিলেন ।--এসেছেন, এসেছেন ! প্রভু আমার 

ত্রন্দনে সাড়া দিয়েছেন | এই পৃথিবীর ধূলায় তিনি নেমে এসেছেন 1” 
কিছুক্ষণ পরে তিনি শান্ত হইলেন। রামাই এই স্থযোগে ম্মরণ 

করাইয়! দিলেন, “আগচার্ধ্যবর, প্রভু কিন্ত আপনাকে অবিলম্বেই তার 
কাছে যেতে বলেছেন।” 

অদ্বৈত পণ্ডিত এবার তাহার মনের কথা খুলিয়া বলিলেন, 
“যাখো রামাই, আমি প্রভুর কাছে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু আমি তখনি 
প্রভৃকে আমার প্রাণনাথ, আমার ঈশ্বর, ব'লে মেনে নেব, যখন তিনি 
আমায় তার আপন এশ্বরীয় এইবর্ধ্য দেখাবেন, আর আমার এই 
পরুকেশাবৃত মস্তকের ওপর তার চরণছুটি তূলে ধরবেন ।৮ 

সন্ত্রীক নবছীপে পৌছিয়। অদ্বৈত সরাসরি প্রভুর সভায় গেলেন 
না। নন্দন আচার্যের ঘরে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। 

রামাই একলা শ্রীবাস অঙ্গনে উপস্থিত হওয়ামাত্র প্রভূ বলিয়। 
উঠিলেন, “গ্ভাখে। গ্ভাখো, নাড়া! এখনে। আমায় পরীক্ষা করতে চায়। 
আমায় যাচাই করতে চায়। নন্দন আচারধ্যের ঘরে সন্ত্রীক সে 

লুকিয়ে আছে । তোমরা এখন তাকে এখানে ধরে নিয়ে এসো ।” 
অদ্বৈত ও অছৈত-পত্বীকে প্রভুর সভায় নিয়া আসা হইল। 
প্রভু আজ এশ্বরীয় মহাভাবে প্রমত্ত। দিব্য বূপৈশ্বরধ্য চতুর্দিকে 

ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। ভাববিহ্বল অছৈত নিগিমেষ নয়নে এ নৃশ্ট 
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দেখিতেছেন। প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া বিষণুখট্রায় বসিয়া আছেন | শ্রীপাদ 
নিত্যানন্দ শিরে ধরিয়াছেন ছত্র। গদাধর পণ্ডিত তাহার তাশুল- 
করহ্কধারী। নরহরি প্রেমাবেশে চামর ব্যজন কবিতেছেন, আর 
শ্রীবাস, মুরারী প্রভৃতি ভক্তগণ চারিদিকে জোড়হস্তে দণ্ডায়মান । 
সম্মুখে বিস্তারিত গৌরম্ুন্দরের সৌন্দর্যযনুধার সমুদ্র। অদ্বৈত 
হতবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখিতেছেন-__ 

জিনিয়া কন্দর্প কোটা লাবণ্য সুন্দর । 

জ্যোতির্ময় কনক সুন্দর কলেবর। 

প্রসন্ন বদন কোটা চন্দ্রের ঠাকুর । 
অছৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর । 

শুধু তাহাই নয়, অদ্বৈত আচাধ্যের দৃষ্টি হইতে প্রভূ যেন একটা 
পর্দা অপসারিত করিয়া নিয়াছেন। অনাবৃত করিয়াছেন তাহার 

জ্যোতিণ্ময় দিব্যরূপ। এ রূপের দ্যোতিতে সকল কিছু হইয়া 
উঠিয়াছে উদ্ভাসিত। তক্তকবি বৃন্দাবন দাসের ভাষায়-_ 

কিবা! প্রভু কিবা গণ কিব! অলঙ্কার । 

জ্যোতিশ্ময় বই কিছু নাহি দেখে আর । 
এ অলৌকিক দর্শনের ফলে পতি ও পত্বী উভয়ে আনন্দে আত্ম- 

হারা! পরম ভক্তিভরে, ষোড়শোপচারে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ পুজ।! 
তাহারা সম্পন্ন করিলেন। ভাবোদ্ধেল আচাধ্যের মুখে বার বার 

উচ্চারিত হইতে লাগিল প্রভুর উদ্দেশে বিষুধ্যানের স্তবগাথা | 
পূজা ও স্তব গানের শেষে, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদনের সময় প্রভূ 

এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। বৃদ্ধ সর্বজনমান্য মহান্ আচার্য্যের শিরে 

তিনি অবলীলায় স্থাপন করিলেন নিজের চরণদ্বয়। ভক্ত-গোর্চীর 
হরিধ্বনিতে দশদিক তখন প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। 

অছৈতের সঙ্কল্প ছিল, ঈশ্বর বলিয়া ধাহাকে তিনি স্বীকার 

করিবেন, জীবনপ্রভুরূপে হৃদয় সিংহাসনে বসাইবেন, তাহাকে 
দেখাইতে হইবে ধশ্বরীয় এখবর্ধা, নিজ শক্তিতে কাড়িয়া নিতে হইবে 

অছৈতের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য । সে সন্কল্প আজ তাহার সিদ্ধ হইয়াছে । 
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আজ তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম দিন | প্রভু ও তাহার স্বজনদের 
জ্যোতিশ্ময় রূপ যে তিনি আজ দেখিয়াছেন | অদ্বৈতৈর শিরে পদ 
স্থাপ্ন করিয়া প্রভু আদেশ দিলেন, “অদ্বৈত, এবার শান্ত হয়ে উঠে 
বসো, পঞ্চ উপচারে সন্ত্রীক আমার চরণ পৃজ। করো 1৮ , 

এই আদেশের জন্তই যে আচার্য এতদিন অপেক্ষমান। প্রভু 
এমনি করিয়া তাহার সর্ধবন্থ কাড়িয়া নিবেন, তাহার জীবন-বেদীতে 

নিজেকে জোর করিয়! প্রতিষিত করিবেন, ইহাই তো! তিনি চান। 
এবার সোতসাহে উঠিয়া বসিয়া মালা, বস্ত্র, অলঙ্কারে প্রভূকে 

সাজাইলেন। স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া৷ ষোডশোপচারে প্রভুর পুজ। 

সম্পন্ন করিলেন । আচাধ্যের ছুই চোখে তখন বহিতেছে পুলকাশ্রুর 
ধারা। 

প্রভু বিশ্বস্তর আজ অপুর্ব দিব্যভাবে উন্দীপিত। গস্ভীরভাবে 
অদ্বৈতৈর পুজা 'আরতি তিনি গ্রহণ করিলেন, তারপর এই বর্ধীয়ান্ 
মহাভক্তের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন নিজের গলার প্রসাদী মাল!। 

এবার শোন! গেল আচাধ্যের প্রতি প্রভুর আর এক নুতন 

আদেশ, “ওরে নাড়া, গুজে! আমার শেষ হয়েছে । এবার কীর্তন 
হবে, তাঁতে তুই ন্বত্য কর্।” 

তক্তগণ সোল্লাসে কীর্তন শুরু করিয়া দিলেন, আর এই সঙ্গে 
নয়ন সমক্ষে ফুটিয়া উঠিল এক অদ্ভূত দৃশ্য । মহাজ্ঞানী গম্ভীরস্বভাব, 
বৃদ্ধ আচার্য পরমানন্দে ছুই হাত তুঙ্গিয় নৃত্য করিতেছেন, আর 

তাহার দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুরাজী বাহিয়া ঝরিতেছে আনন্দাশ্রু । অদ্ভূত 
প্রেমাবেশে অদ্বৈত আগন। বিস্মৃত হইয়াছেন। ভক্তগণ তাহার দিকে 

তাকাইয়৷ সাবম্ময়ে ভাবিতেছেন, এই কি সেই কঠোরব্রত তাপস, 

অদ্বৈত আচাধ্য-_বহু ভক্তজন যাহার আশ্রিত, বন্জনের অধ্যাত্ম- 

জীবনের যিনি পথপ্রদর্শক ? পরশমণি প্রভুর যাঁছস্পর্শে এই ভাবগস্ভীর 
জ্ঞানীপুরুষ আজ ন্ৃত্যকীর্তনে মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এ দৃশ্য বড় 
অদ্ভুত, বড় নয়ন-মনোরম | 

প্রভুর আননে ফুটিয়া উঠিয়াছে করুণাঘন রূপ। প্রসন্ন মধুর 
কণ্ঠে কহিলেন, “আচার্ধ্য, এবার অকপটে বল, তোমার কি প্রার্থন।। 
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তুমি আমার কাছে বর চেয়ে নাও, যা চাইবে তা-ই আজ আমি 
তোমায় দেব |” 

আচার্ধ্য যুক্তকরে ধ্াড়াইয়া আছেন, কোন কথাই বলিতেছেন 
না| কিন্তু প্রভু তাহাকে ছাড়িতে রাজী নন | ভাবাবেশে হৃলিয়া 
ছুলিয়া বার বারই কহিতেছেন, “না আচার্য্য তৃমি বর প্রার্থনা করো । 
কি তোমার অস্তরের অভিলাষ, তা জানাও ।” 

অদ্বৈত আচার্য তবুও নিরুত্তর | 

প্রভু এবার কহিতে লাগিলেন, “তবে শোন আচার্য, ঘরে ঘরে 

নামকীর্তনের প্রচার এবার আমি শুরু করবো । অপুর্ব তক্তি সম্পদ 

চারদিকে বিলিয়ে দেবো |” 

অদ্বৈত এবার মুখ খুলিলেন। করুণার্্র নয়নে কহিলেন, “প্রভু, 
যদি কপ। ক'রে অবতীর্ণ হয়েছো, যর্দি তোমার দেবহূর্লভ তক্তি 

বিলাবে বলেই স্থির করেছো, তবে, তা আগে তাদেরই দাও যার! 
রয়েছে সবার পশ্চাতে-_চিরবঞ্চিত হয়ে। শুদ্র আর শ্ত্রীজাতির 
মধ্যে তোমার এ পরম সম্পদ আগে ছড়িয়ে দাও ।” 

তাবাবিষ্ট প্রভু তাহার এই প্রার্থনা পুরণে স্বীকৃত হইলেন, 
সোল্লাসে ছাড়িলেন ঘন ঘন ভুঙ্কার | 

প্রেমময় প্রভুর সঙ্গে, ভক্তমণ্ডুলীর সঙ্গে, আচাধ্যের দিন বড় 

আনন্দে কাটিতেছে। কিন্তু অন্তরে তাহার একটা কাটার খোচা 
থাকিয়াই যাইতেছে । বষীয়ান্ বৈষ্ণব নেতা বলিয়া প্রভূ তাহাকে 
ভক্তি করেন, সম্ত্রম দেখান। এক একদিন আচাধ্যকে সবলে ভূতলে 
ফেলিয়৷ তাহার চরণতলে নিজের শির ঘর্ষণ করেন। অদ্বৈতের 

সারা অন্তর তখন এক অব্যক্ত কান্নায় ফাটিয়া পড়িতে চায়। ক্ষোভ 

পুতীভূত হইয়া উঠে, কেন প্রভু এমন করিয়া শুধু শুধু তাহাকে 

বিড়স্বিত করেন? প্রভূ তাহার প্রভূত্ব দেখাইতে থাকুন, আচার্যকে 

কারণে অকারণে দণ্ড দিন, তবে তো বুঝা যাইবে তাহার 

অস্তরঙগতা | 
আচার্য্য ভাবিয়া চিস্তিয়। ঠিক করিলেন, চতুর প্রভুর সহিত 
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চাতুর্ধযপূর্ণ খেলাই তিনি খেলিবেন। অন্ন কয়েকদিন পরে, হরিদাসকে 
সঙ্গে নিয়া তিনি শাস্তিপুরে চলিয়া আসিলেম। 

আচার্য্যের পূর্বেকার সে তক্তিমধুর রূপ যেন আর নাই । এবার 
তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন এক তীক্ষধী, বিচারপ্রবণ বৈষ্ণব শান্্র- 
বিদ্রূপে। আর তাহার শাস্তব্যাখ্যার মূলে আছে জ্ঞান বিচারের 
দিগ দর্শন-_ 

নিরবধি ভাবাবেশে দোলে মত্ত হৈয়া | 

বাখানে বশিষ্ঠ শাস্ত্র জ্ঞান প্রকাশিয়া । 
“জ্ঞান বিনা কিবা শক্তি ধরে বিষুর্ভক্তি । 
অতএব সভার প্রাণ জ্ঞান সববশক্তি | 

হেন “জ্ঞান” না বুঝিয়। কোন কোন জন। 
ঘরে ধন হারাইয়। চাহে গিয়া বন। 

“বিষুতত্তি” দর্পণ, লোচন হয় “জ্ঞান? । 
চক্ষুহীন জনের দপণে কোন্ কাম ? 

আদি বৃদ্ধ আমি পড়িলাম সর্বশাস্ত্। 

বুঝিলাম সর্ব-অভিপ্রায় “জ্ঞান” মাত্র 1৮ (চৈঃ ভাঃ) 

অন্তরঙ্গ বৈষবেরা তো! অবাক! প্রতু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভক্তির 
অন্যতম ধারক ও বাহক অদছ্বৈতের মুখে এ আবার কি জ্ঞান বিচারের 

কথা। আচাধ্য কি তবে জীবনাদর্শ বদলাইয়া ফেলিলেন ? 

শুধু মহাপ্রেমিক হরিদাসের চোখে আচার্য ধুলা দিতে পারেন 
নাই। হরিদাস বুঝিয়াছেন, অদ্বৈত এবার গৌরস্ুন্দরের সহিত 
চতুরতার যুদ্ধে নামিয়াছেন। প্রভূকে অবিলম্বে শাস্তিপুরে টানিয়া 

ন। আনিয়। তিনি ছাড়িবেন না| হরিদাস পাঠকক্ষের এক কোণে 
বসিয়া তাহার জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির তত্বব্যাখ্য। শুনেন, আর নীরবে 

মুচকি হাসি হাসেন। 
অচিরেই অদ্বৈত আচারধ্যের কৌশলের ফল ফলিল। হঠাং 

গৌরমুন্দর শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়া শাস্তিপুরে আসিয়া 
উপস্থিত । 
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আচার্ধ্য ও তাহার গৃহের সকলে ত্রস্তেব্যস্তে আসিয়! প্রভুর চরণে 

লুট(ইয়া পড়িল। 

অদ্বৈত যুক্তকরে সম্মুখে ধাড়াইয়া আছেন । তীক্ষ দৃষ্টিতে তাহার 
দিকে তাকাইয়া প্রভূ উত্তেছ্ছিত স্বরে প্রশ্ন করিলেন, *ওরে নাড়া, 
আজ তুই আমায় স্পষ্ট ক'রে বল__ভক্তি বড়, না জ্ঞান বড়।” 

অদ্বৈত দেখিলেন, রোষে প্রভুর দেহ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে! 
ইহাই যে তিনি চাহেন। প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাসন করিবেন, 
দণ্ড দিবেন, আর তিনি সে দণ্ড সানন্দে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবেন । 

এইজন্যই তো চতুর অভিনয় তাহাকে এ কয়দিন ধরিয়া করিতে 

হইয়াছে। 
সবিনয়ে উত্তর দিলেন, “প্রভু, সব্বকালে সর্ব সমাজে জ্ঞানই 

তো বড়। জ্ঞানহান ভক্তি দিয়ে কোন্ কার্ধ্য সাধিত হবে ?” 
প্রভু ক্রোধে ভুঙ্কার দিয়! উঠিলেন, “ভক্তির চাইতে জ্ঞান বড়? 

ওরে নাড়া, তোর এত বড স্পর্ধা, আমার সামনে দাড়িয়ে তুই একথা 
উচ্চারণ করাছিস্!” 

বারান্দা হইতে বৃদ্ধ আচায্যকে প্রভু উঠানে টানিয়া নামাইলেন। 
তারপর প্রবল বেগে বধিত হইতে লাগিল অজত্র কিল-চড় | 

প্রহাব জজ্জরিত আচাধ্যের মুখ দিয়৷ কিন্তু একটি কথাও নিঃম্ছত 
হইতেছে না। মৃতপ্রায় হইয়া তিনি ভূত্তলে শায়িত আছেন। 
আচাধ্য গৃহিণী এ দৃশ্)ঠ আর সহ করিতে পারিলেন না। আর্তকণে 
চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “প্রভূ, দোহাই তোমার ! বুড়ো বামূনকে 
একেবারে প্রাণে মেরো না। এবার ক্ষান্ত হও |” 

ভক্তপ্রবর হরিদাস একপাশে দণ্ডায়মান । প্রভুর এই বিচিত্র 
কোপ-লীলা দর্শনে তাহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে ভীতি ও 
বিন্ময়। ঘন ঘন তিনি কৃষ্ণনাম স্মরণ করিতেছেন । 

হৈ-চৈ শুনিয়া আচাধ্যের আঙিনায় বহু, লোকজন জড়ে। 

হইয়াছে | সবাই মহা! সন্ত্রস্ত । বুদ্ধ আচার্য্যের এ কি ছৃর্গতি | 
শুধু সদানন্দময় শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাড়াইয়। দীড়াইয়া৷ খিল্খিল্ 

করিয়! হাসিতেছেন। 
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অছৈত আচার্ধ্যকে প্রভু এবার .মুক্তি দিলেন। ক্রোধ তিনি 
সম্বরণ করিলেন বটে, কিন্তু যে উদ্দীপন আজিকার এ ঘটনাকে 
কেন্দ্র করিয়। জাগ্রত হইয়াছে তাহাই জানাইয়৷ দিয়া গেল প্রতুর 
আত্মপরিচয় | “মুই সেই, মু'ই সেই”, বলিয়। বার বার তিনি তাহার 
ভগবত্বা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ূ্ 

প্রভুর কপাদণ্ড মাথায় নিয়া অদ্বৈতৈর আনন্দের আর সীমা 
নাই। বৃদ্ধ বৈষ্বনেতা আঙিনায় দাড়াইয়া ছুই বাহু তুলিয়া নৃত্য 
শুরু করিয়। দিলেন। 

নৃত্য শেষে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে মস্তক রাখিয়া কহিলেন, “প্রভূ 

নিজ হাতে আমায় দণ্ড দিয়ে নিজের ঠাকুরালি তে দেখিয়েছ। 
তোমার এই স্ববপ উদ্ঘাটন করাতেই যে আমি চেয়েছিলাম । এবার 
আমায় তোমার চরণাশ্রয় দান করো |” 

প্রভূ গৌরনুন্দর পরম প্রেমতরে অছৈতকে আলিঙ্গনাবন্ধ 
করিলেন। উভয়ের কপাল বাহিয়া ঝরিতে লাগিল পুলকা শ্রুর 
ধার! । আচার্য্ের আডিনায় সেদিন কৃষ্ণপ্রেমের বান ডাকিয়। উঠিল । 

প্রভু ক্রমে শাস্ত হইয়া উঠিয়াছেন | ভাবাবেশে বাহজ্ঞান হারাইয়া 
শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ আচাধ্যকে যে প্রহার ও লাঞ্চনা করিয়াছেন সেজন্য খুব 

লজ্জিত। প্রসন্ন মধুর কঠে অদ্বৈতকে কহিলেন, “আচার্য, সবাই 
আজ জেনে রাখুক, তিলাদ্ধের জন্যও যে তোমার আশ্রয় নেবে, তার 

শত অপরাধ আমি মার্জন। করবো ।” 

প্রভুর চরণ ধরিয়া অদ্বৈত বার বার আমন্গত্য প্রকাশ করেন, 
আর নয়নজলে তাহার বসন ভিজিয়। যাইতে থাকে । 

এবার শুরু হয় প্রভুর আনন্দলীল। ও ইঠ্টগোর্ঠী | নিত্যানন্দ, 
হরিদাস, অছৈত প্রভৃতির সঙ্গে তাহার রঙ্গ ও হাস্ পরিহাস চলিতে 
থাকে। অদ্বৈত গৃহিণী সীতাদেবীর আজ আনন্দের সীম! নাই। 

সোতসাহে কোমরে কাপড় জড়াইয়৷ তিনি প্রভুর জন্ত রন্ধন করিতে 
বসেন। 

গঙ্গানান সমাপন করিয়া প্রভু তুলসীমঞ্চের সম্মুখে গিয়া. 
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দাড়াইয়াছেন। অপূর্ব ভাবরসে তিনি উদ্বেল। স্থুগৌর সুঠাম 
দেহের রেখায় রেখায় ঝলকিয়া উঠিতেছে দিব্য লাবণ্যপ্রী। রসনায় 
উচ্চারিত হইতেছে ইঞ্টনাম। ভক্ত ও পার্ধদের! এ অপূর্ব প্রেমঘন 
মূর্তির দিকে সবিন্ময়ে চাহিয়া আছেন। 

ভাবাঝিষ্ট প্রভু হঠাৎ এসময়ে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত 
করিলেন। অদ্বৈত এমনই এক ম্ুযোগের প্রতীক্ষা করিয়া আছেন । 

সবেগে তিনি গৌরনুন্দরের পদমূলে আছড়াইয়া পড়িলেন। 
পরমভক্ত হরিদাসও এ মহা স্থযোগ হারাইবার পান্জ নহেন। 

অদ্বৈতের মাধ্যমে গৌরনুন্দরের পরমাশ্রয় তাহার জীবনে মিলিয়াছে 
_আজ ছুই সংত্রাতাই তাহার সম্মুখে ভূতলে পড়িয়া আছেন। আর 
মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া হরিদাসও সাষ্টাে অদ্ৈতের চরণতলে 
পতিত হইলেন । ৃ 

আচাধ্যের আঙিনায় সর্বজন সমক্ষে সেদিন ফুটিয়। উঠিল এক 
নয়নাভিরাম দৃশ্য । শায়িত ত্রিমুন্তির মধ্যে প্রথমে রহিয়াছেন হরিদাস, 
জাতিবর্ণ নিধ্বশেষে ভক্তদলের তিনি প্রতীক । তাহার শিরে চরণ 

স্থাপন করিয়া আছেন অদৈত-প্রভৃ। সর্ব্বোপরি রহিয়াছেন মহা প্রভু 
শ্রীগৌরাঙ্গ। বৃন্দাবন দাস এই ত্রয়ী প্রণামরত পুরুষদের বর্ণন। 
দিতে গিয়। বলিয়াছেন-_ধর্মসেতু হেন তিন বিগ্রহ প্রকাশে । 

ইহার পর আসিল তোজন পর্ব । শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সদাই 
বাল্ভাব। আনন্দের আবেশে বসিয়া বসিয়া ছই হাত দিয়া অন্ন 

ছড়াইতেছেন। সবাই মহা সন্ত্রস্ত হইয়! উঠিলেন। 
অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয় বিগ্রহ নিত্যানন্দের তত্ব 

ভালোরূপেই জানেন। তাই তাহার সহিত কৃত্রিম কোন্দল করিতে, 
তাহাকে ক্ষেপাইয়া তুলিতে, তাহার বড় আনন্দ। 

আচাধ্য কোপ প্রকাশ করিয়! কহিতে লাগিলেন, “মহা বিপদে 

পড়া গেছে এই নিত্যানন্দকে নিয়ে । সকলের জাতধশ্ম নাশ ন1 ক'রে 

এ ছাড়বে না। কোথা থেকে যে এ মাতাল এসে জুটলে। তা কে 

জানে? গুরু তার কেউ নেই। নিজের পরিচয় দেয় সন্ন্যাসী ব'লে। 
জাতি কি, কোন্ ঘরে জন্ম তা বোঝবার উপায় নেই। পশ্চিম দেশে 
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যার-তার হাঁড়িতে ভাত খেয়ে জাত খুইয়ে এসে শুরু করেছে মহা 

অনাছিষ্টি। হরিদাস, তোমর! সবাই আগে থাকতে সাবধান হও ।” 
নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতে প্রচণ্ড বাক্যুদ্ধ ও হুড়ান্ুড়ি লাগিয়া যায়। 

এ বালম্ুলভ কোন্দল দেখিয়া! প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ও হরিদাস হাসিয়া 
অস্থির হন। 

কিছুক্ষণ বাদে লড়াই থামিয়া গেল, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ উভয়ে 

উভয়কে পরম আনন্দে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন । 

এইভাবে আচার্য্যের ভবনে কয়েক দিন থাকিয়া প্রভু অন্তর 

ভক্তদের নিয়! নবদীপে ফিরিয়া আসলেন । অদ্বৈত ও হরিদাসের 
এবারকার আগমন বৈষবগোগীর মধো সঞ্চারিত করিল এক 
নৃতনতর শক্তি । 

বিশেষতঃ অদ্বৈত আচাধ্যকে এবার প্রভু একেবারে আত্মসাৎ 

করিয়াছেন। তাই আচাধ্য ফিরিয়া আসিয়াছেন প্রভুর নব 

আন্দোলনের অন্যতম শক্তি-স্তম্ত বপে। নবদ্বীপের লীলাক্ষেত্রে 

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ইতিপূর্ববে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন প্রভূ প্রধান 
সহায়করূপে ' এবার সেই সঙ্গে আসিয়া জুটিল অদ্বৈত আচাধ্যের 

মধ্যাদা, জনপ্রিয়তা ও নেতৃত্বশক্তি। তাই ঠৈতন্য-ভাগবত এই 
ছুই প্রধান পার্ধদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, -প্রভু বিগ্রহের ছুই বাহু 

ছুইজনে | 

বংসরখানেক পরের কথা । প্রভু গৌরস্ুন্দর ইতিমধ্যে সন্যাস 

আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, শুরু হইয়াছে তাহার লীলানাট্যের এক 

নৃতনতর অঙ্ক। 
প্রভুর বিচ্ছেদের দহনে আচাধ্যের হৃদয় নিরস্তর দগ্ধ হইতেছে। 

শুধু প্রভুর এই নবরূপ ও জীবোদ্ধার লীলা দর্শনের আশাতেই যে 
তিনি বুক বাঁধিয়! বসিয়৷ আছেন। 

এমন সময় সংবাদ আদিল, প্রভুর নীলাচলে যাওয়া স্থির 

হইয়াছে। যাওয়ার আগে জননী ও ঘনিষ্ঠ তক্তদের কাছে বিদায় 
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নিতে চান। শ্ত্রীপাদ নিত্যানন্দকে নবদীপে সংবাদ দিতে পাঠাইয়! 

নিজে তিনি শান্তিপুরে আসিয়। উপস্থিত হইলেন । 
প্রভুকে দর্শনের জন্য সহজ সহত্র দর্শনার্থী সেদিন আচাধ্য ভবনে 

ভীড় করিয়! দাড়ায়, নৃত্যকীর্তনে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠে। 
শাস্তিপুর পরিণত হয় ভক্তি-প্রেমের আনন্দ হাটে । 

গৌরসুন্দরের সর্ধ্বত্যাগী বৈরাগ্য মূন্তি দর্শনে অদ্বৈত আচাধ্য 

আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না । ভাবোদেল হইয়া প্রস্তর চরণতলে 
পতিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে হইলেন মুচ্ছিত। 

বহুক্ষণ পরে আচার্য্ের বাহ্জ্ঞান ফিরিয়া! আসিল । প্রভু এবার 

ইষ্টগোষ্ঠী আরম্ভ করিলেন। ভক্তদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া তিনি 
বসিয়া আছেন, এমন সময় অদৈতের শিশুপুত্র অচ্যুত সেখানে 
আসিয়া! উপস্থিত। উলঙ্গ শিশু মাটিতে গড়াগাঁড় গিয়া আপন মনে 
এতক্ষণ খেল। করিতেছিল। এবার এই জনসংঘট্ট ও দেবহুর্ণভ মৃত্তি 
প্রভুকে দেখিয়া কাছে আসিয়৷ দাড়াইয়াছে। ধূর্সিধূসরিত শিশুকে 
গৌরন্ুন্দর কোলে তুলিয়া নিলেন, সন্েহে কহিলেন, “অচ্যুত, বলতে 
পারো, তুমি আমার কে? জানতো আচাধ্য আমাব পিতা, কাজেই 

তুমি আর আমি হচ্ছি ছুই ভাই ।” 

সবাইকে বিস্মিত করিয়া শিশু সেদিন উত্তর দিয়াছিপ, “ন!-গো 

তানয়। দৈবের বিধানে তুমি এসেছ জীবসখারূপে-তোমার জনক 
তো! কখনো কেউ থাকতে পারে না--হুমি যে স্বপ্রকাশ |” 

ভক্তদল ও দর্শনার্থীর হতবাক! অদ্বৈত আচাধ্যের এ অবোধ 
শিশু একি অদ্ভূত জ্ঞানগর্ভ তত্বকথ! বলিতেছে। অপূর্ব সাত্বিক 

সংস্কার নিয় ইহার জন্ম, এ শিশু যে অনন্যসাধারণ [৮ 
নবদ্ীপে প্রভুর যে ঈশ্বরীয় আবেশ যে ধশ্ব্য্য তক্তগণ দেখিয়া" 

ছিলেন, অদৈত গৃহে তাহাই শেষবারের মত সকলে দেখিলেন। দিবা 

উদ্দীপনাভরে বিষুখট্রার উপর প্রতু উঠিয়া! বসিলেন। স্বমুখে বার বার 
“মুই সেই, মুই সেই, বলিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন নিজতব | . 

বিদায়ের পুর্বে অদ্বৈত প্রভৃতি অন্তরঙ্গ তক্তদের কাছে 
তাহার অভয়বাণী উচ্চারণ করিলেন__ 
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তক্ত বই আমার দ্বিতীয় কেহ নাই। 
তক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুর তাই। 
যগ্পি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র বিহার । 

তথাপিহ তক্ত বশ স্বভাব আমার । 

তোমর! সে জন্ম জন্ম সংহতি আমার । 

তোমা সভা লাগি মোর সর্ব অবতার । 

তিলার্ধেকো। আমি তোমা সভারে ছাড়িয়া। 

কোথাও ন! থাকি সভে সত্য জানাইয়া । 

প্রতি বংসরই ভক্তগোষ্ঠী প্রভুর দর্শনলাতের জন্য নীলাচলে 
যান, আর তাহাদের এই পদযাত্রার পুরোভাগে থাকেন অদ্বৈত 
আচার্য । এই অভিযাত্রায় শুধু ভক্ত বৈষণবেরাই নয়, তাহাদের 
সহধন্মিণীরাও কেহ কেহ থাকিতেন। প্রভুর সেবার জন্য সকলের 

আগ্রহের অস্ত নাই। যা কিছু আহার্্য তিনি আগে পছন্দ করিতেন, 

যা কিছু এখনে! ভালোবাসেন, সযত্বে তাহাই ভারে ভারে শুক করিয়! 
নিয়। তাহার! চলিয়াছেন | 

তখনকার দিনের যাত্রাপথ ছিল বড়ই বিপদসন্কুল। দীর্ঘ পথ 

পর্যটন করিয়। গৌড়ীয় বৈষ্বগোষ্ঠী নীলাচলে পৌঁছিতেন, প্রভুর 
দিব্য মনোহর রূপ দর্শন করামাত্র তাহাদের পথ পর্যটনের সমস্ত 

কিছু শ্রাস্তি এক মুহূর্তে দূর হইয়া যাইত। 
প্রাণপ্রিয় বৈষ্বের! তাহার দর্শনে আসিতেছে । সংবাদ পাওয়া 

মাত্র প্রভুও ব্যাকুল হইয়া! ছুটিয়া যান। অছৈত, নিত্যানন্দ ও অন্যান্য 

ভক্তদের তিনি পরম প্রেমভরে আলিঙ্গন দিতে থাকেন। প্রভুর 

গোষ্ঠী আর অদ্বৈতৈর গোষ্ঠীর মধ্যে হুল্লোড় পড়িয়া যায়, আনন্দের 
বান ডাকিয়। উঠে । 

প্রভুর পৃজার্চনার জন্য আচার্য নান উপকরণ সঙ্গে আনিয়াছেন, 
কিন্ত তাহার সদ্যবহারের উপায় কই? মুহুর্ত মধ্যে ঘটিয়া যায় 
আত্মবিস্থৃতি। প্রেম ভক্তির উচ্ছাস ছকুল ছাপাইয়া উঠে, বৃদ্ধ 

আচার্য্য আনন্দে ছুই বাহু তুলিয়া হস্কার দিতে থাকেন, “এনেছি 
এনেছি, প্রভুকে আমি এনেছি ।” 
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আচাধ্যের ব্যাকুল ক্রন্দনেই প্রভু আসিয়াছেন__এ বিশ্বাস 

রহিয়াছে সকল ভক্তেরই অস্তরে। তাই সমবেত কণ্ঠে প্রভু ও 
আচাধ্যের জয়রব ধ্বনিত হয়, দিঙউ মণ্ডল পরিপুরিত হইয়া উঠে । 

প্রভুর ইঙ্গিতে জগন্নাথদেবের আজ্ঞামাল] নিয়! সেবকেরা ছুটিয়া 
আসে । এই মাল। ও চন্দন প্রথমে তিনি পরাইয়া দেন আচাধ্যবরের 

কে তারপর অপর বৈষণবের। মালা প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হন। 

সেবার নীলাচলে পৌঁছিয়া অদ্বৈত আচাধ্যের অভিলাষ হইল 
প্রভৃকে একদিন ভোজন করাইবেন এবং স্বহস্তেই সব কিছু তিনি 

রাধিবেন। 

নিমন্ত্রণ পাইয়। শ্রীচৈতন্ত মহা উল্লসিত-__ 

প্রভূ বোলে, যে জন তোমার অন্ন খায়। 
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্ববথায় ! 

আচাধ্য ! তোমার অন্ন আমার জীবন। 

তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষ্ণের ভোজন । 

তুমি যে নৈবেছ্ কর করিয়। রন্ধন | 
মাগিয়৷ খাইতে আমার তথি হয় মন। 

ভক্তবৎসল প্রভুর এই মধুর কথা শুনিয়া কে স্থির থাকতে 
পারে? আচার্য আনন্দে আপনহার। হইয়৷ গেলেন। 

আজ প্রত্ুর নিমন্ত্রণ । আচার্য ও আগচার্যাপত্রী প্রত্যুষ হুইতেই 
কর্ম-ব্যস্ত। কিন্তু এই বিশেষ দিনটিতে আচার্য্য রন্ধনের অধিকারটি 
পত্রী সীতাদেবীকে ছাড়িয়। দিতে রাজী নন। প্রভুর কাছে যে এই 
অধিকারটি নিজেই তিনি মাগিয়া নিয়াছেন। বৃদ্ধ ভক্ত পরমোৎসাহে 
নান! উপাদেয় বস্ত রন্ধন করিতেছেন, আর পত্বী সীতাদেবী নিকটে 

বমিয়া সব কিছু জুটাইয়! দিতেছেন । 

আচাধ্যের মনে এ সময়ে বার বারই একটি গোপন ইচ্ছা স্ফুরিত 

হইতেছে | প্রভু যখন ভিক্ষা গ্রহণে আসেন, প্রায়ই তাহার সহিত. 
আসিয়! উপস্থিতহয় একদল সেবক ও ঘনিষ্ঠ ভক্ত। বড় আশা 
করিয়া বহু কষ্টে আচার্য আজ এত সব প্রস্তত করিয়াছেন। কিন্ত 
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প্রভু যদি সদলবলে আসেন, তবে তো তাহাকে প্রাণ ভরিয়া 

খাওয়ানে। যাইবে না । 

পত্ীকে ডাকিয়া আচার্য মনের কথাটি খুলিয়! বলিলেন, তারপর 
বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, “আহা, এমন কোন দৈব. ছুর্য্যোগ 
কি আজ হতে পারে না, যাতে প্রভু একলাটিই আমার কুটিরে এসে 
উপস্থিত হন। তাহলে পরম পরিতোষ সহকারে তাকে ভোজন 

করানোর স্থযোগ পাই !” 

বেলা তখন দ্বিপ্রহর । আচাধ্য সবে মাব্র রন্ধন শেষ করিয়াছেন, 

হঠাৎ আচন্বিতে আকাশে দেখ! দিল মেঘের ঘনঘটা । অল্প সময়ের 

মধ্যে শুরু হইল প্রধল ঝড় বৃষ্টি। 

'আচাধ্য প্রমাদ গণিলেন। একি ঘোর বিপদে আজ পড়া গেল। 

প্রভুর আগমনের প্রতীক্ষায় তিনি পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন, 
ইহারই মধ্যে একি দৈব ছৃষ্যোগ ! এ অসময়ে এমন ঝড় বাদলের 
তাগুব শুরু হইবে তাহা কে জানে! 

এমন সময় দেখা গেল আর এক বিস্ময়কর মৃশ্য । ঝড় জলে 
ভিজিয়। “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলিতে বলিতে প্রভু তাহার দ্বারে 

আসিয়া দাড়াইয়াছেন। 

ছুটিয়া গিয়া আচাধ্য তাহাকে গৃহমধ্যে টানিয়া আনিলেন। 
কিছুট! বিশ্রামের পর প্রভু আহারে বসিলেন। 

বন বিচিত্র আহাধ্য সম্ভার! আচাধ্য প্রাণপণে অজভ্র খাবারের 

যোগাড় করিয়াছেন । গীড়াগীড়ি করিয়া প্রভৃকে আক ভোজন 
করানোর পর ভক্তের প্রাণে শাস্তি আসিল। 

এবার ভক্তিভরে আকাশের দিকে চাহিয়া অদ্বৈত ইন্দ্র দেবতার 

স্তাতি শুরু করিয়া দিলেন। 

প্রভু মহা বিশ্মিত| কহিলেন, “আচার্য্য, হঠাৎ ইন্দ্রদেবের ওপর 

তোমার এত ভক্তি এত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কেন বলতো ?” 

উত্তর হইল, “প্রভু, আজ ইন্দ্রের প্রসাদেই যে তোমায় এখানে 

একলাটি পেলাম, পরিপাটি ক'রে তোমায় ভোজন করিয়ে আমার 
মনের বাসন পূর্ণ হলো 
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প্রভু একথা মানিতে রাজী নন। ঝড়-শিলাবৃষ্টির সময় তো৷ এ 
নয়। এ যে আচাধ্যেরই কাজ। তাহারই বৈষণবীয় ভক্তির বলে 

এইট অলৌকিক কাণ্ড আজ সংঘটিত হইয়াছে। অদ্বৈতের প্রশস্তি 
গাহিয়। কহিলেন-_ 

কৃষ্ণ না করেন যার সন্কল্প অন্যথা | 

যে করিতে পাবে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ সর্ববথা । 

কৃষ্ণচন্দ্র যাঁর বাক্য করেন পালন। 

কি অদ্ভূত তারে এই ঝড় বরিষণ ? 

মাবেগকম্পিত দেহে অদ্বৈত ততক্ষণে প্রভুর চরণভলে পতিত 

হইয়াছেন। বার বার কীর্দিয়। কহিতেছেন, “প্রত, তুমি সেবকবংসল, 

সেবকের মনোবাঞ্ধ। হোমার কাছে অজ্ঞাত থাকে না, আর সে বাঞ্ছ। 

পুরণ তুমি করো। সামার য। কিছু শক্তি ত। যে এই প্রত্যয়েরই 

উপর প্রতিষ্ঠিত। লোকে আমায় বলে-অদৈত সিংহ। কিন্তু 

রি! তে! জানে না, সিংহের বল হচ্ছে তার প্রভুর বল !” 

তক্তগোষী নিয়া প্রভূ বড় আনন্দরঙ্গে আছেন। কৃষ্ণকথা ও 

কাত্তনে দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতেছে । 

বহুজন পরিবুত হইয়া সেদিন তিনি বসিয়। আছেন, এমন সময় 

শদ্ধৈত আচাধ্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত। 
প্রভু সহান্তে প্রশ্ন করিলেন, “এই যে আচার্য! কোথা হতে 

দুমি আস্ছে।। কোন্ কাজেই বা ব্যাপুত ছিলে, বলতো! !” 

“প্রভূ, শ্রীমন্দিরেই এতক্ষণ বসেছিলাম । জগন্নাথ দর্শন সেরে 

এইমাত্র আসছি 1” 

“খুব ভাল কথা, আচাধ্য। কিন্তু বল দেখি জগন্নাথ দর্শনের পর 

নার কি তুমি করেছে ।” 

“প্রত, শ্রীমৃত্তি দর্শনের পর তাকে রোজ প্রদক্ষিণ করি | আজও 
মেই কাজই ক'রে এলাম ।” 

উচ্চ স্বরে হাসিয়। উঠিয়া প্রভু কহিলেন, “আচার্য্য, এবার তুমি 

সত্যই হেরে গেলে !” 
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অন্বৈত বড় থতমত খাইয়া গিয়াছেন। প্রভুর কাছে তাহার 

পরাজয় হইবে, সে একটা বড় কথা নয়। কিন্তু এ পরাজয় কিসের, 

তাহ। তো বুঝা যাইতেছে না। কহিলেন, “প্রভূ, আগে বল, হার- 

জিতের বিষয়টি কি। তবে তো৷ আমি তা মেনে নেব ।” 
প্রভু ও তক্তের এই সংলাপ শুনিতে সকলে উৎকর্ণ হইয়া আছে। 

এবার সব ব্যাপারট। পরিক্ষার হইয়া! উঠিল-_. 
প্রভু বোলে সামগ্রী শুনহ হারিবার। 

তুমি যে করিল। প্রদক্ষিণ বাবহার । 
যতক্ষণ তুমি পৃষ্ঠদিগেরে চলিলা ৷ 
ততক্ষণ তোমার যে দর্শন নহিল]। 

আমি যতক্ষণ ধরি দেখি জগন্নাথ । 

আমার লোচন আর ন1 যায় কোথাত। 
কি দক্ষিণে কিবা বামে কিবা প্রদক্ষিণে | 
আর নাহি দেখো জগন্নাথ মুখ বিনে ॥ 

ইষ্ট দর্শনের প্রকৃত তত্ব যে ইহাই । আর এই দর্শনই চৈতম্মত্দব 
প্রতিদিন করিয়া থাকেন_ জগন্নাথের জগৎ বিমোহন রূপ তাহার 
নয়নে থাকে চিরস্থির | 

তক্ত জনের! সবাই প্রতুর শ্রীমুখের কথা শুনিয়া নিশ্চুপ হইয়! 
বনিয়। আছেন, কহারে। মুখে কথা সরিতেছে না। 

অদ্বৈত এবার যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, “প্রভু তোমার কাছে 
পরাজিত হয়েই যে রয়েছি--এ পরাজয় তো নৃতন কিছু নয়। তবে 
এট! বুঝতে পারি, জগন্নাথ দর্শনের এই তত্ব শুধু তোমার শ্রীমুখেই 
উদ্ঘাটিত হতে পারে” 

বৃদ্ধ আচার্যের হৃদয়ে সেদিন প্রেমের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে, যে 
চৈতন্ততত্ব তাহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত, তাহারই আলোর ধার! দিকে 
দিকে তিনি ছড়াইয়। দিতে চান। শ্রীবাস প্রভৃতি প্রভুর অন্তরঙ্গ 
ভক্তদের ডাকিয়া কহিলেন, “এসে! আজ আমরা সবাই মিলে প্রভূ 

শ্রীচৈন্যের নামকীর্দ্রন শুরু ক'রে দিই | জীবের উদ্ধারের জন্ত প্রভু 



অদ্বৈত আচার্য্য ৬৫ 

অবতীর্ণ হয়েছেন, আমরা তা জেনেছি, বিশ্বাস করেছি | তবে প্রভুর 
নামগানে, জ্বতিগানে, বাধা কোথায় ? 

ভক্তদের ভয়, প্রভু নিজে এখন প্রায়ই থাকেন প্রেমে আবিষ্ট 

হয়ে, “মুই কৃষ্দাস” ব'লে সবার কাছে বলেন । আত্মগোপন করিয়া 
থাকিতেই তিনি ভালোবাসেন । তার নাম কীর্তনের উৎসাহ কাহারে 

কম নাই। কিন্তু গ্রভু তার নিজের স্ততিগান শুনিয়া যদি হঠাৎ ক্রুদ্ধ 
হইয়! উঠেন, তবেই বিপদ। 

অছৈতের প্রেমাবেগ ও উৎসাহে সকলেরই তয় কাটিয়া গেল! 
শুরু হইল উদ্দণ্ড কীর্তন । 

কাত্তনিয়াদের গানে নিজের এ আত্মস্ত্রতি শুনিতে প্রভু রাজী 
নন। ধীর পদক্ষেপে তিনি স্বগৃহে চলিয়া গেলেন | 

কীর্তন সমাপ্ত হইয়াছে । ভক্তেরা এবার ভয়ে ভয়ে তাহার 
চরণে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। সেবক গোবিন্দের কাছে শোন 

গেল, প্রভু বহুক্ষণ যাবৎ নিজের শয্যায় শায়িত। আপন মনে 
একেবারে চুপচাপ পড়িয়া আছেন । 

অদ্বৈত শ্রীবাস প্রভৃতি প্রবীণদের আগ্রে রাখিয়া ভক্তের! কুটিরে 
ঢুকিলেন। 

প্রভু প্রশ্ন করিলেন, “আচ্ছা! শ্রীবাস, তোমর। সব স্ুপণ্ডিত 
ব্যীয়ান্ ভক্ত থাকতে এ সব কি হচ্ছে, বলতো? কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম 
ছেড়ে তোমরা আমায় অবতার বলে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত হয়েছে৷ 
কেন 1? 

শ্রীবাস উত্তর দিলেন, “প্রভু, আমাদের স্বাতন্ত্রই বা কি, 
শক্তিই বা কোথায়? ঈশ্বর যা বলিয়েছেন, তাই শুধু মুখে উচ্চারণ 
করেছি।” 

প্রভু ধীর কণ্ঠে কহিলেন, “তোমরা সবাই শান্ত্রবিদ্, স্থিরবুদ্ধি। 
আচ্ছ। বলতো, যে আত্মগোপন প্রয়াসী তাকে কি জনসমক্ষে ঠেলে 
বার ক'রে দিতে হয়? তা কি সঙ্গত?” 

শ্রীবাস শ্মিতহান্তে স্ুর্য্যের দিকে চাহিয়া হস্ত দ্বারা নিজেকে 
আচ্ছাদন করার তঙ্গী দেখাইলেন। 
১০ম-৫ 



৬৬ ভারতের সাধক 

প্রভু কহিলেন, শ্রীবাস, তোমার এ সঙ্কেতের মানে আমি বুঝে 

উঠতে পাচ্ছিনে, সবট। প্রকাশ ক'রে বল।” 
উত্তর হইল, “প্রভু হাত দিয়ে আমি সূর্ধ্য ঢাকবার চেষ্টা করেছি। 

কিন্ত সত্যই কি ও বস্ত ঢাকা যায়? তোমার লুকানো ব্যাপারটাও 

ঠিক তেমনি, কোন কিছু দিয়ে টঢেকেই যে তোমায় গোপন রাখা 

যায় না” 

আর এ বিতর্ক বেশীক্ষণ সেদিন চলে নাই। প্রভুর গৃহদ্ধারে 

হঠাৎ দেখা দিল এক বিরাট জনসমুদ্র। গৌড় ও অন্তান্ত স্থান 
হইতে বহু লোক জগন্নাথ দর্শনে আসিয়াছিল, এবার তাহারা ছুটিয়া 
আসিয়াছে, 'প্রভু'কে দর্শনের জন্ক । অচল জগন্নাথের পরে সচল 

জগনাথ দেখিয়া তাহার! ঘরে ফিরিবে । এই দর্শনার্থী জনতা সেদিন 
জানাইয়! দিয়া গেল, প্রভু স্বপ্রকাশ-কোন গোপনতার আড়ালই 

ভাহাকে জনচক্ষুর অগোচব কবিয়া রাখিতে পারে না। 

অদ্বৈতের প্রকাশ-প্রচেষ্টা এমনি করিয়া! সেদিন জয়যুক্ত হইয়া 
উঠে, উদঘাটিত করে প্রভুর লীলানাট্যের এক মহত্তর রূপ । 

সনাতন ও রূপ সে-বার পুরীতে আসিয়া শ্রীচৈতন্যের স্মরণ 
নিয়াছেন। প্রভূ তাহার ছুই বৈরাগ্যবান্ বৈঝব ভক্তকে সম্মুখে 
রাখিয়। প্রথমে অদবৈতের খুব খানিকটা গুণগান করিলেন| তারপর 
কহিলেন, “গ্যাখো, প্রেমভক্তি যদ্দি সত্যই পেতে চাঁও তবে তোমরা 

অদবৈতের শরণ নাও । তার কৃপা! না হলে প্রকৃত কৃষ্ণভক্তি উপজিত 

হবে না।” 

নবাগত ভক্তদ্ধয় তখনি সাষ্টাঙ্গে অদ্বৈত আচার্য্যের চরণে পতিত 
হইলেন। প্রভূ প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, “আচার্ধয, এ ছুজনকে 
তুমি কৃপা করে। ৷ তুমি হচ্ছে৷ ভক্তিধনের ভাণ্ডারী, তোমার আশীর্বাদ 

না! পেলে তো! এদের অতীষ্ লাভ হবে না।” 

সনাতন ও রূপের মনীষা, কবিত্ব ও নেতৃত্ব শক্তি আচার্যের 

স্থবিদিত। বুঝিলেন, প্রভু চাহেন প্রকৃত কৃষ্ণতক্তি এই ছুই মহা- 
প্রতিভাধর ভক্তের হৃদয়ে স্ষুরিত হোক, আর তাহার স্থচনা হোক 



অদ্বৈত আচাধ্য ৬৭ 

প্রবীণতম বৈষ্ুবনেতা, ভক্তি-শান্ত্র পারঙ্গম অছৈতের আশীব্বাণী 

নিয়া । 

আচাধ্য কহিলেন, “প্রভূ, কষ্ণ ভক্তির ভাগ্ডারের অধিকারী 
হচ্ছে! তুমি | আমি সে ধনের ভাগারী কিন! জানি না। যদি হয়েই 
থাকি, তবে ভাণ্ারের ধন যে শুধু দিতে পারি তোমারই শ্রীমুখের 
আজ্ঞায়! তুমি ইচ্ছাময়, যখন যেখানে খুশী, যাকে তাকে দিয়ে 
ভক্তদের কৃপা বিতরণ কবো। আমি আজ কায়মনোবাক্যে, এই 

আশীর্ববাদই করছি--এদের দু'ভাই-এব জীবনে যেন প্রকৃত প্রেম 

তক্ভির উদয় হয়।” 

সনাতন ও রূপকে ম্বাশ্বাস দিয। প্রভ্ শ্রীচৈতন্য কহিলেন, “আর 
তোমাদের কোন চিন্ত। নেই । শক্তিধর আচার্ধোব কপা আজ তোমর! 

পেয়েছো- 

অদ্বৈতের প্রসাদে সে হয় প্রেমভক্তি। 
জানিহ অদ্বৈত- শ্রীকৃষ্ণের পুর্ণ শক্তি ॥ 

(ঠচঃ ভাঃ ) 

মার একদিনের কথা! অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত হইয়। 

শ্রীচৈতম্থা নীলাচলে বসিয়া আছেন । ভাবাবেশে দেহ তাহার কম্পিত 

হইতেছে, আয়ত নখন ছুইটি ঢুলুঢুলু। হঠাৎ শ্রীবাসকে ডাকিয় প্রশ্ন 
করিলেন, “পণ্ডিত, আমা বল দেখি, অদ্বৈতকে তুমি কেমনতর 

টৈষ্ব বলে মনে করো 5” 

বড় বিপজ্জনক প্রশ্ন । কি ইহার উত্তর দেওয়া যায়? ক্ষণকাল 

ভাবিয়া 1চগ্ডিয়। শ্রীবাস পণ্ডিত যে উত্তর দিলেন, প্রভুর তাহা মনঃপুত 

হইল না। অর্ধবাহ্য অবস্থায় বুদ্ধ পণ্ডিতের গালে ঠাস্ করিয়া তখনি 

এক চড় বসাইয়। দিলেন | 

অতঃপর ভাবাবেশে কাটিয়া গেল। শান্ত গম্ভীর স্বরে প্রত 
শ্রীবাস ও অন্ঠান্ত তক্তদের কাছে অদ্বৈতের স্বরূপ মহিমা বর্ণন৷ 
করিতে লাগিলেন | ভক্তদের হাদয়ে অছ্বৈত-তত্বটি চিরতরে সেদিন 

অঙ্কিত হইয়া! গেল । 



৬দ্গ ভারতের নাধক 

প্রতি বংসরই আচার্য অন্তান্ত তক্তদের সঙ্গে নীলাচলে উপস্থিত 
হন।| প্রভুকে দর্শন করিয়া ও তাহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কিছুদিন 
অবস্থান করিয়া আবার ফিরিয়া আসেন কর্মক্ষেত্র গৌড়দেশে। 
সেখানে তিনি বিরাজিত থাকেন প্রভুর প্রবন্তিত ভক্তি আন্দোজ্জন্ব্গর 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহকরূপে। 

সেবার আচাধ্যের এক ভক্ত তাহাকে সঙ্কটে ফেলিয়া দেন। 
এই তক্তটির নাম বাউলিয়। বিশ্বাস। এ সময়ে আচার্য্য প্রভুর 
আধিক অবস্থ। খারাপ হইতে থাকে, এবং কোন একটি বিশেষ 
দেনার জন্য তাহাকে বড় বিপদাঁপন্ন হইয়। পড়িতে হয়। 

বাউলিয়া বিশ্বাস সরল মানুষ, গুরুর অর্থাভাব তাহাকে উদ্বিগ্ন 
করিয়। তোলে | তিনি মনে মনে ভাবিতে থাকেন, তাইতো, এত সব 
এশ্বধ্যশালী ভক্ত ও রাজরাজড়া৷ থাকিতে আচাধ্যের এমন ছুর্গতি 
চলিতে থাকিবে? কোনক্রমে উড়িষ্যার অধিপতি প্রতাপরুদ্রের 
কানে একবার এ কথাটি তুলিতে পারিলেও ঝঞ্জাট চুকিয়া যায়। 

বাউলিয়। বিশ্বাস তাহাই করিলেন । প্রতাপরুদ্রকে আচাধ্যের 
অর্থকৃচ্ছের কথ জানাইয়া তিনশত টাকার সাহায্য তিনি চাহিয়! 
বসিলেন। 

কথাটি কি করিয়া যেন চৈতন্যদেবের কানে গেল, তিনি ক্রোধে 
গঞ্জিয়! উঠিলেন। সেবকদের আদেশ দিলেন, পগ্াখো, বিশ্বাস যেন 
কখনো আমার কাছে না আসে, আমি তার মুখদর্শন করতে চাইনে। 

শুদ্ধসত্ব অদ্বৈত আচার্ধ্যকে সে বিষয়ীর দান গ্রহণ করাতে চায়! 

জান্বে, আমার কাছে কোনদিন তার ক্ষমা নেই।” 

প্রভূর এই দণ্ডাজ্ঞা নীলাচল ও গৌড়ে আলোড়ন তুলিল। ভক্ত 
সমাজের সম্মুখে ইহা! দেখ দিল এক সতর্ক-সন্কেত রূপে । সকলেই 
বুঝিলেন_ প্রভুর আশ্রয়ে থাকিতে গেলে বিষয়ীর দান প্রতিগ্রহ 
কর! চলিবে ন।। 

বাউলিয়৷ বিশ্বাসের এই দণ্ড অদ্বৈতৈর প্রাণে বড় বাজিল। 

গ্রকৃত পক্ষে নিজের জন্য সে কোন সাহায্য চাহে নাই, চাহিয়াছে 

আচাধ্যেরই শুতার্ী হইয়া । 
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কিছুদিন পরেই নীলাচলে প্রভুর সহিত আচার্য্যের সাক্ষাৎ | 
আচার্য্য সকৌতুকে কহিলেন, “প্রভু, বাউলিয়া বিশ্বাসের ওপর 

তোমার এমন কৃপা, অথচ আমাদের দিকে তুমি একটিবার ফিরেও 
তাকাও না।” 

প্রভু সহাস্তে উত্তর দিলেন, “আচার্য্য, তুমি সর্ব বৈষবের 
আশ্রয়স্থল, তুমি তো নিশ্চিতরূপে আমার মতবাদ জানো । প্রকৃত 

বৈষব হবে ঈশ্বরচরণে নিবেদিতপ্রাণ, ঈশ্বর প্রেমে সদা-উন্মত্ত। 
বিষয়কুপে পড়ে যে হতভাগ্য অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছে, তার কাছে 

সাহায্যের প্রত্যাশী হবে কেন? তোমার খণ শোধের জন্য রাজা 

প্রতাপরুদ্রের কাছে আবেদন যাবে কেন, বলতো? যোগক্ষেম 

বহনের প্রতিশ্রাতিতে যিনি আবদ্ধ, তোমার ভার যে তিনিই নিয়ে 

বসে আছেন। তবুও বাউলিয়। বিশ্বাস কেন এমন হঠকারিতা 
করলো? তাই তো৷ আমি তাকে দণ্ড দিয়েছি । 'জ্বশ্য তুমি ঠিকই 
বলেছো, এ দণ্ড তাঁকে দিয়েছি আমা আপন জন মনে করেই, সে 
তোমার ভক্ত ব'লে । বুঝেছি, শুক্তের এ দণ্ড তোমাকে বিচলিত 
করেছে। আচ্ছা! এবার আমি বিশ্বাসকে মার্জনা ক'রলাম। আর 

যেন কখনো! তার এমন কুমাতি না হয়।” 

ভক্ত জগদানন্দ পণ্ডিত সেবার নীলাচল হইতে গৌড়ে গিয়াছেন 

তাহার মাধ্যমে বৃদ্ধ অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যের জন্য এক তরজ। পাঠাইলেন 

প্রভৃকে কহিও আমার 
কোটি নমস্কার 

এই নিবেদন তার 
চরণে আমার 

--বাউলকে কহিও লোকে 
হইল আউল । 

বাউলকে কহিও হাটে 
ন। বিকায় চাউল 



ণ্ও ভারতের দাধক 

বাইলকে কহিও কাজে 

নাহিক আউল । 

বাউলকে কহিও ইহা 
কহিয়াছে বাউল । 

নীলাচলে প্রভূ ভক্তদের সঙ্গে বসিয়া ইষ্টগোষ্ঠটী করিতেছেন, 
এমন সময় জগদানন্দ 'এই তরজাটি সেখানে আবৃত্তি করিলেন । 

বড় প্রহেলিকাময় আচাধ্যের এই তরজা। সকলেই চুপচাপ হইয়া 

বসিয়া আছেন। প্রভু স্মিতহান্তে সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, “বেশ, 

তাহার যে আত্ঞ1 |” 
প্রভুর লীলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্মজ্ঞ স্বরূপ দামোদর নিকটেই 

ছিলেন। মনে তাহার ঝড় সন্দেহ উপস্থিত হইল। ব্যগ্র হইয়া 
কহিলেন, “প্রভু, আমরা কেউ এ হেঁয়ালীর মানে বুঝে উঠতে 
পারলুম না। আপনার কথাও বড ছুব্বোধ্য ঠেকছে । কৃপা ক'রে 

সব খুলে বলুন ।” 

উত্তর হইল, “ম্বরূপ, জানতো! অদ্বৈত আচাধ্য আগম শানে 
সুপগ্ডিত। দেবতার আবাহন ও বিসঙ্জন, ছুই অনুষ্ঠানই তাঁর জান 
আছে। আচাধ্য বোধহয় একট। কিছু ইঙ্গিত জানাতে চেয়েছেন। 

কিন্ত তোমাদের মত আমিও সবটা বুঝতে পারিনি |” 
প্রভু আসল কথাট। চাপিয়া গেলেও স্বরূপ বুঝিলেন, আচাধ্য 

তাহার দেবতার বিসঙ্জনের ইঙ্গিতই এই হেঁয়ালীর মাধ্যমে দিতে 
চৃহিয়াছেন। স্বরূপের অনুমান মিথ্যা হয় নাই, অছৈতের এই 
তরজ! শ্রবণের পর হইতে প্রভূ হইয়৷ উঠেন আরো অস্তমুখীন | 
গ্ভীরার মধ্যে আপনাকে তিনি একেবারে গুটাইয়া! নেন। 

কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিরোভাবের দিনটি ধীরে ধীরে আসিয়৷ 
উপস্থিত হয়) তিল তুলসী আর অশ্রুঙজলে যে লীল! আচাধ্য 

ত্বরান্বিত করেন, আরব্ধ কাধ্যশেষে তাঁহারই উপর যবনিক। ক্ষেপণের 
কথাটি নিজেই তিনি ধ্বনিত করিয়া যান । 

প্রভু শ্রীচৈতন্তের লীল! সম্বরণের পরও দীর্ঘদিন অদ্বৈত আচাধ্য 
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মরদেহে অবস্থান করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অন্যতম স্তস্ত- 
রূপে এই বৃদ্ধ আচার্য্যকে সসম্মানে বিরাজিত থাকিতে দেখ। যায়। 

তক্তজনচিত্তে আচার্য্যের সেই দিব্য রূপটিই এসময়ে তান্বর হইয়া 

উঠে, যে রূপটির ইঙ্গিত স্বয়ং শ্রীচৈতন্য তাহার প্রিয় সখা মুরারী 
গুপ্তের কাছে বহুকাল পূর্বে প্রকাশ করেন 

অদ্বৈত আচার্ধ্য গোপাঞ্ ত্রিজগাতে ধন্য | 

ততোধিক প্রিয় মোর কেছ নাহি অন্য । 

আপনে ঈশ্বর অংশ জগতের গুক 1". 

তার দেহে পুজা পাইলে কৃষ্ণ পুজা! পায়। 

( চৈঃ মঙ্গল- লোচন ) 



গাঞ্দেন 
পঞ্চদশ ও যোড়শ শতকে, তারতের বিতিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়ে 

নৃতনতর ভক্তিধর্শের অভ্যদয়। এই ধর্মের মূল তত্ব-_-আরাধ্য পরম 
বন্ধ শ্রীভগবান্ লীলাময়, প্রেমময় ও কৃপাময়। জাতিবর্ণের পার্থক্য 
তাহার কাছে নাই। তক্তি প্রেমের উপচার নিয়া, একাস্ত শরণাগতি 

নিয়া, যে কোন শ্রেণীর সাধক তাহার আরাধনা করিতে পারে, 

পৌছিতে পারে তাহার দিবাধামে । এই উদার সর্বজনীন ভঙ্জি- 
ধন্মের আলোকধারা অচিরে ছড়াইয়া পড়ে সমাজের সর্ব স্তরে; 

আধ্যাত্মিক উজ্দীবনের সঙ্গে সঙ্গে জনজীবনে জাগিয়া উঠে নৃতনতর 
মানবতা-বোধ। 

উত্তর ভারতে রামানন্দ ও ততশিষ্য কবীর, পাঞ্জাবে গুরু নানক, 

মহারাষ্ট্রে নামদেব, তেলেগু দেশে বল্লভাচার্ধ্য, গৌড় ও উড়িস্যায় 
চৈতগ্য-মহাপ্রভু এই যুগে উৎসারিত করেন উদার তক্তিধর্ণ্দের এক 
একটি বিপুল তরঙ্গ। আসামের বৈষ্ণব সাধক শঙ্করদেবও ছিলেন 
ইহাদের মত ভক্তি-আন্দোলনের এক পথিকৃৎ । 

তাগবতের শ্রীকৃ্ শঙ্করদেবের উপাস্ত | এই উপাস্তকে জন- 

মানদের সম্মুখে তিনি স্থাপিত করেন এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বররূপে। 
শ্রদ্ধাভক্তি, শরণাগতি ও নামধন্মের মহিম। প্রচারিত হয় তাহার 
সাধনপুত জীবন ও বাণীর মাধ্যমে | তৎকালীন আসামের অনগ্রসর 
এবং বন্থবিচ্ছিন্ন সমাজজীবনে তিনি আনয়ন করেন ভক্তি-প্রেমের 

বিপুল জোয়ার । সর্বব ভারতের ভাগবত ধর্মের সঙ্গে প্রাস্তীয় রাজ্য 

আসামের আত্মিক যোগবন্ধনটিও গড়িয়া উঠে শহ্বরদেবের সাধন। ও 
অধ্যাত্ব-সাহিত্যের মধ্য দিয়া। 

শঙ্করের জন্বস্থানের নাম আলিপুখুরি | বর্তমান আসামের নওগ! 
শহর হইতে যোল মাইল দূরে এই গ্রামটি অবন্থিত। ১৪৬৩ খুষ্টাবে 
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প্রসিদ্ধ ভূইয়া বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন 1১ পিতার নাম কুম্ুমবর, 
মাতা সত্যসন্ধ্া | পিতা ও মাতা উভয়েই ছিলেন ধর্মপ্রাণ, সেৰা- 
পুজার মধ্য দিয়া ঈশ্বর দর্শনের অভিলাষ তাহার! পোষণ করিতেন । 

সন্তান প্রসবের কয়েক দিনের মধ্যেই জননী সত্যসন্ধ্যার অস্তিম- 

কাল উপস্থিত হয়, ইষ্টবিগ্রহ শরঙ্করের নাম জপ করিতে করিতে তিনি 

তন্ন ত্যাগ করেন। তাই তাহার নবজাত শিশুর নাম রাখা হয় 

শঙ্কর । গৌরকাস্তি, অপরূপ রূপলাবণ্যময় এই শিশু, দর্শনমাত্রেই 
লোকের মন কাড়িয়া নেয়। মাতৃহীন শঙ্করের লালন-পালনের 
তার সঘাত্বে গ্রহণ করেন তাহার বৃদ্ধা পিতামহী । 

শঙ্করের পূর্বপুরুষ ছিলেন ধনী সম্তান্ত ভূমাধিকারী। তাহাদের 
বলা হইত শিরোমণি ভূইয়া, অর্থাৎ ভূ'ইয়াদের মধ্যে ধনে মানে ও 

কীন্তিকলাপে তাহার! ছিলেন শ্রেষ্ঠ। 
ত্রয়োদশ শতকে মহারাজ বল্লাল সেন কান্যকুজ হইতে পাঁচটি 

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও পাঁচটি সৎ কায়স্থ গৌওদেশে নিয়া আসেন। এই 
কায়স্থদেরই কয়েকটি উত্তর পুকষ পরবস্বীকালে আসামে আসিয়! 
বসবাস করেন। আসামের মম্যতম রাজা ছূর্পভনারাণ গৌড়ের 
অধিপতি ধন্মনারায়ণের নিকট অনুরোধ জানান, কনৌজী ব্রাঙ্গণ ও 
কায়স্থদের কয়েকমি পরিবারকে যেন আসামে যাওয়ার অন্থুমতি 

১ অনেকের মতে» শঙ্কল্দেব জন্মগ্রহণ করেন ১৪৪৯ খৃষ্ঠাকে। কিন্তু 

আসামের! এতিহাপিক স্তর এডওয়ার্ড গেইট এই জন্ম-সাল সম্বন্ধে সন্দিহান। 

হার ধারণা! আরো! ৩৪০ বৎসর পরে শঙ্করদেব ভূমিষ্ঠ হন। 

অনিরুদ্ধ ছাড়। কোন অপমীয়া জীবনীকারহ জস্করের জন্ম-সাল লিপিবদ্ধ 
করেন নাই । অনিরুদ্ধ লিখিয়াছেন, শঙ্করের জন্ম হয় ১৩৮৫ শকে অর্থাৎ 

১৪৬৩ থৃষ্টাবধে। ডঃ বিমানবিহ।রী মন্জুমদার বলেন, শঙ্করদেবের জীবনের 
অধিকাংশ টন! ঘটিয়াছিন, অহোম রাজা চুহ-মূজ (১৪৯৭-১৫৩৯) এবং 

কোঁচরাজ নরনারায়ণের রাজাঁকালে (১৫৪*-১৫৮৪)) লেই জন্ত মনে হয় 
হয়তো প্রচলিত ১৪৪৯ থৃষ্টাবের পরিবর্তে অনিরুদ্ধ কথিত ১৪৬৩ থৃষ্টাৰকে 
শঙ্করষেবের জম্ম-সাঁল ধর! অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ।-- উজ্জীবন, বৈশাখ, ১৩৭৩। 



৭৪ ভারতের সাধক 

দেওয়া হয়। তদন্ুযায়ী গৌড়রাজ একদল সদাচারী ব্রাহ্মণ ও 

কায়স্থকে সপরিবারে আসামে প্রেরণ করেন । নবাগত এ কায়স্থদের 

মধ্যে কেহ কেহ নও্গঁ। জেলার মৈরাবাড়ী অঞ্চলে নিজেদের বাসভৃমি 

গড়িয়া তোলেন। আসামের রাজারা ইহাদের কর্মদক্ষ তায় তুষ্ট 
হইয়া কোন কোন মৌজার শাসনভার অর্পণ করেন এবং ভুইয়া 
উপাধিতে ভূষিত করেন । 

শঙ্করের পৃর্বপুরুষ চণ্ডী ভূঁইয়া৷ ছিলেন একজন কৃতী শুরুষ। 
তাহার পরবর্তী বংশধৰ রাজধর প্রভূতিও ছিলেন খ্যাতনামা ভূম্যধি- 
কারী। নিজ পিতৃপুরুষের পরিচয় দিতে গিয়া শঙ্কর পয়ার ছন্দে 
তাহার অসমীয়া ভাগবতে লিখিয়াছেন £ 

বরদয়। নামে গ্রাম শন্যে মতস্বে অনুপাম 

লোহিতার অতি অস্থকুল। 
সেই মহা গ্রামেশ্বর আছিলন্ত রাঞ্জধর 

কায়স্থ কুল পদ্মফুল ॥ 

তানে পুজ্জ সথৃধ্যবর মহা বড় দেশধর 

দ্রানী মানী পরম বিশিষ্ট । 

যার যশ এভে। জলৈ জযস্তু মাধবদলৈ 

ছুই ভাই যাহার কনিষ্ঠ ॥ 
তানে পুজ্র কুলোদ্ধার ভৌমিক মধ্যত সার 

প্রসিদ্ধ কুন্থম নাম যার! 

তানে সত শিশুমতি কৃষ্খপায়ে করি নতি 

বিরচিল শঙ্করে পয়ার ॥ 

(১২০*১--২) 

এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, শঙ্করদেবের পূর্বপুরুষ রা প্রতিষ্ঠাবান্ 
ভূষ্যধিকারী ছিলেন। অনেকের মতে, তাহার ছিলেন প্রতাপশালী 

বার ভূ'ইয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শঙ্করের পিতা! কুন্থমবরের সময়ে 

পরিবারের পুর্ব ধন-মানের গৌরব হাস পাইয়াছিল বটে, কিন্ত তিনি 
একজন সম্পন্ন জমিদার এবং সদাচারী ও ধান্মিক বলিয়! নিজ অঞ্চলে 
পরিচিত ছিলেন । 



শহকরদেব ৭৫ 

মাতৃহীন বালক পিতামহীর আদর-যত্বে যেমন লালিত হইতে 

থাকে, তেমনি তাহার পড়াশুনার সুবাবস্থাও গোড়া হইতে করা 

হয়| নিতাস্ত বালক হইলেও, এই বয়সেই শঙ্করের চালচলন ও 
কথাবার্তায় ফুটিয়া৷ উঠে নান! বৈশিষ্ট্য । পুর্ব জন্মের শুভ সংস্কার 
নিয়া সে জন্মিয়াছে। সেই সঙ্গে লাত করিয়াছে অসামান্য মেধা ও 
প্রতিতা। এক একদিন বালকের প্রশ্নে ও কথাবার্থায় ঝলাকয়া উঠে 

তাহার প্রতিভার দীপ্তি, বর্ষীয়ান পণ্ডিত লোকেনাও ইহ। শুনিয়া 

বিস্মিত হইয়া যান। কবিতা রচনার শক্তিও স্ফুবিত হইতে দেখা 
যায় এই, কচি বয়সেই | যুক্তাক্ষর শঙ্কর ৩খনো। শিখে নাই কিন্তু এই 

সময়েই সে রচনা করে তাহার প্রসিদ্ধ কবিতা--করতল কমল 

কমলদল নয়ন। সকলেই সোৎসাহে বলাবলি করিতে থাকেন, 
“এ বালক বাকৃদেবীর অন্ুগৃহীত, আশিস্ প্রাপ্ত , উত্তরকাঁলে অবশ্যই 

এ প্রসিদ্ধি লাভ করবে অসামান্য কবিরূপে ।' 

বারো বৎসর বয়সে শঙ্করকে ভপ্তি করা হয় পগ্ডিতবর মহন্ত 

কন্দলীর চতুষ্পাগীতে । সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুধশ্মের বিভিন্ন শান্ত 
এই আচার্য পারঙ্গম। কিশোর ছাল্রও তেমনি বিস্ময়কর ধাঁশক্তির 

অধিকারী । তাই কয়েক বংসরের মধ্যেই নান] শাস্ত্রে সে ব্যুৎপন্ন 
হইয়া উঠে। আচাধ্য মহেন্দ্র কন্দলী নিজে ভক্তিমান্ তাহ ভক্তি- 
শাস্ত্রের চর্চগয় তাহার উৎসাহ বেশী। তাহার 'এই ভক্তি প্রবণতার 

'প্রতাব কিশোর ছান্র শঙ্করের উপরও বেশ কিছুটা আসিয়া পড়ে। 

নবীন ছাত্রের পাণ্ডিত্য এবং বিশেষ করিয়া ভক্তি-শান্ত্র অধ্যয়নে 

তাহার আগ্রহ দেখিয়া প্রবীণ আচাধ্যের হৃদয় আনন্দে গৌরবে পুর্ণ 

হইয়া উঠে | 
কয়েক বংসর পরে শঙ্কর চতুম্পাঠীর পাঠ সমাপ্ত করেন, শুরু 

করেন হিন্দুধন্মের উচ্চতর দর্শনের তন্বালোচনা। 

ভক্তি ও প্রেমের শুভ সংস্কার নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন। শিক্ষক 

মহেন্দ্র কন্দলীর সান্নিধ্য ও প্রভাবও তাহার ভক্তিপ্রবণতা অনেক 

পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে | কিন্ত তরুণ পণ্ডিত শঙ্করের জিজ্ঞান্ু মন 



শপ্ড ভারতের লাধক 

জীবনের দিকৃদর্শন সম্পর্কে, পরমতন্ব সম্পর্কে, এখনে স্থিরভূমি প্রাপ্ত 
হয় নাই, প্রত্যয় ও নিঃসংশয়তার তিত্তি তাহার জীবনে গড়িয়। 

উঠে নাই। 

মানব মনের চিরস্তন জিজ্ঞাসা শঙ্করকে চঞ্চল করিয়া ভূলিয়াছে। 

পরম সত্যের পথসন্ধান ও আত্মিক উপলব্ধির জন্ত তিনি ব্যাকুল 
হইয়া! উঠিয়াছেন। দিনের পর দিন উঠে চিন্তার তরঙ্গরাশি,_-জীব 
কোথা হইতে সংসারে আগত হয়, এই স্থ্টি প্রপঞ্চের সহিত ন্যপ্টিকর্তা 
ভগবানের কি সম্পর্ক, কোথায়ই বা তাহার যোগম্ন্র ? জীব ও 

ভগবানের মিলন ক্রি সম্ভব ? যদি সম্ভবই হয়, তবে তাহার গন্থা 

কি? কাহার সাধন প্রণালী তিনি অনুসরণ করিবেন, কোথায় সেই 

পরম কারুণিক দিকৃদিশ।রী ? 
এই সময়ে কিছুদিনের জন্ত এক পরিব্রাজনরত যোগীর সাহচধ্য 

তিনি লাভ করেন। ইহার নিকট হইতে আসন প্রাণায়ামের গুঢ 
শুত্ব জানিয়! নিয়া শুরু করেন যোগসাধন। । 

শঙ্করদেবের প্রামাণিক জীবনচরিত-লেখক দৈত্যারি ঠাকুর এই 

সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £ 

প্রাণ অপান সমান উদ্বান 

আদি কবি বায়ুচয়। 

বন্য করিলস্ত, চলাইবে পাবস্ত 

যি বায়ু যৈত লাগয় ॥ 
বায়ুক ক্ষেপিয়া, উপাসে ধরিয়া 

আসন ভিরি হরিষি। 

থাকস্ত সদায়, স্ুনিশ্চয় কায় 

দিন ছুই চারি বসি ॥ 
কিন্ত এই যোগসাধনার পথ বেশী দিন তিনি অন্থসরণ করেন 

নাই। নিজ অন্তরের গভীরে অবগাহন করিয়া অচিরে বুঝিতে পারেন, 
তক্তিপ্রেম সাধনার দিকেই তাহার প্রধান প্রবণতা । ভক্কিপ্রেমের 
সাত্বিক সংস্কার নিয়! তিনি জন্মিয়াছেন, এবং এই সংস্কারই 'অনিবার্ধ্য- 
রূপে এবার আত্মপ্রকাশ করিতে চাছিতেছে তাহার সাধন জীবনে | 



শঙ্করদেব পথ 

অতঃপর কয়েকটি বৎসর শঙ্কর গভীরতাবে ভারতের পুরাণ-শান্ত্রসমূহের 
আলোচনায় নিবিষ্ট হন, তক্তিধর্শের নিগৃঢ তব ও তথ্য উদ্যঘাটনে 
হন যত্ববান। 

শঙ্করের তখন বাইশ বৎসর বয়স। মনে সম্থল্প স্থির করিলেন, 
এবার কিছুদিনের জন্য সার! ভারছ্ছের তীর্থ পরিত্রাজনে তিনি 

বহির্গত হইবেন । বিশেষ করিয়! বিষুর পাদপীঠ গয়াধাস ও কৃষ্ণের 
লীলাভূমি দর্শন করার জন্য মন বড় ব্যাকুল হইয়া! পড়িয়াছে। 

কিন্ত সঙ্কর সাধনের পথে সেদিন বাধ! পড়িয়া গেল! পিতা! 
হঠাৎ তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, “তোমার সঙ্গীদের কাছে শুনলাম, 

তুমি নাকি তীর্থভ্রমণে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে” 
“আজ্ঞে হাঁ, মনটা বড়ই ব্যাকুল হযেছে”--সবিনয়ে শঙ্কর 

নিবেদন করেন। 

“বাবা, এতো খুব ভালো! কথা । কিন্তু তার সময় তো! এখন নয়, 

অনেক পরে । তীর্থ পরিব্রাজনের বয়স হয়েছে বরং আমার । আমি 

বৃদ্ধ হয়েছি । তুমি বয়সে নবীন, এখন তোমার সম্মুখে রয়েছে অনেক 

কিছু কর্তব্য। আগে সেসব সমাপন করো, তারপর তীর্থে বেরুবে।” 

“কিন্ত বাবা, আমি যে-_” 

“না, আর কিন্ত-টিস্ত নয়। এ বয়সে তোমার ভীর্থে তার্থে 

বেডিয়ে বেড়ানো চলবে না । হ্যা, আমি স্থির করেছি, এবার তোমার 

বিবাহ দেবো । স্ুপাত্রীও পেয়েছি । বিবাহের পর তুমি সংসারী 
হও, প্রয়োজনীয় বিষয়-কন্ম গ্াখো, পিতা ও পিতৃপুরুষের বাঞ্থিত 
পুণ্যকর্ম্ম সম্পন্ন করো | তারপর কর্তব্যকণ্ম সব সমাধা ক'রে প্রবীণ 
বয়সে তীর্ঘভ্রমণ করবে । এই আমি চাই।” 

পিতার নির্দেশ অমান্য কর! চলে না। কিছুদিনের মধ্যেই শঙ্করকে 
বিবাহ করিতে হইল । পত্বী তূর্য্যবতী যেমনি রূপবতী তেমনি সর্বব 

গুণসম্পন্না, পতির উচ্চাদর্শ ও ধর্দজীবনের সহায়িকারপেই তিনি 
সাহার পাশে আসিয়া দাড়াইলেন। 



৭৮" ভারতের লাধক 

কিস্ত শঙ্করের এই গারস্থ্য জীবন বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই, 

বিবাহের চার বৎসর পরে স্ূর্যযবভী এক শিশুকন্যা রাখিয়! ইহধাম 
ত্যাগ করেন। কিছুদিনের মধ্যে পিতা কুম্ুমবরও প্রস্থান করেন 

পরলোকে। 

পর পর এই ছুটি শোকের আঘাত শক্করকে মুহামান করিয়া 
ফেলে, জীবনে জাগিয়া উঠে তীত্র বৈরাগ্য ও নিরবের | 

চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়! সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, তীর্থে তীর্থে 

ঘুরিয়া ৰেড়াউবেন, এই ইচ্ছাও এসময়ে তাহার মনে জাগ্রত হয়। 
কিন্তু এইসঙ্গে পিতার নির্দেশটিও স্মরণে আঙিয়! যায়। “সংসারের 
প্রধান কর্তব্যগুলি সমাপন করার পর পরিব্রাজন বা তীর্থ দর্শন 

করবে" এই কথাটিই বিশেষভাবে তিনি বলিয়। গিয়াছেন। তাই 

শঙ্করকে আরও কয়েক বংসর অপেক্ষা করিতে হইল । অতঃপর কন্ধা 

মন্থর জন্য হরি নামক এক সদ্বংশীয় কায়স্থ যুবককে পাত্ররূপে তিনি 
নির্বাচন করিলেন এবং তাহার বিবাহ দ্িলেন। এবাব আসে 

শহ্করের বিদায়ের পালা। বিশ্বস্ত অন্ুচরছ্য় জয়ন্ত ও মাধব দলই-কে 

ডাকিয়া কহিলেন, “আমি দীর্ঘ দিনের জন্য তীর্থ পরিব্রাজনে যাচ্ছি | 
সার! ভারতে আমায় ঘুরে বেড়াতে হবে | পথে বিপদের অস্ত নেই, 

আর কোন দিন দেশে ফিরে আসবে কিনা তাও জানিনে। আমার 

কন্তা বার আত্মীয়-স্বজনের! রইলো, তোমরা সতর্কভাবে তাদের 

দেখাশুনা! করবে । আমার জাঁমদারী ও বিস্তবিষয় এ্রক্ষণের তারও 

রইলো! তোমাদের ওপর । তোমর! আমার বিশ্বস্ত ও নেহভাঙ্গন ; 

প্রকৃত ধর্মমবুদ্ধি নিয়ে আমার কর্তব্য কাজ তোমর! চালিয়ে যাবে। 

শ্রীভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন|” 
বহু অনুরোধ উপরোধেও শঙ্করকে সঙ্কর হইতে বিচ্যুত করা 

গেল না। আত্মীয় বন্ধুবাঁন্ধবের। 'অগত্যা নিরস্ত হইলেন। 
অতঃপর প্রায় বারো বংসর তিনি আসামের বাহিরে নান। 

তীর্থে ও সাধনগীঠে অবস্থান করিয়াছেন এবং এই দীর্ঘ বসর 
ব্যাপিয়া তাহার অনুচরঘয় নিষ্ঠাভরে পালন করিয়া গিয়াছেন 
আাহাদের গুরুদায়িত্ | 



শঙ্করদেব ৭৯ 

শহরে তীর্থ দর্শনে চলিয়াছেন, এই সংবাদ গ্রামে রটিয়া গেল । 

গাচাধ্য মহেন্দ্র কন্দলী তাহার কাছে ছুটিয়া আসিলেন, কহিলেন, 

'বৎস, আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। ভারতের বৈষ্ণব তীর্থগুলে। পরি- 

ক্রমা করবো, এ সাধ বহুদিনের | তুমি তীর্থে যাচ্ছো, আমায়ও 

মার সঙ্গে নিয়ে চলো । 

শিক্ষাগুরুর এই অনুরোধ রক্ষায় শঙ্কর সানন্দে সম্মত হইলেন । 

আরো পনের যোলজন সঙ্গীও এ সময়ে জুটিয়া গেল। এবার শুক 

হইল 'াহাদেব বহু আকাতিক্ষত তীর্ঘযাত্রা। | শঙ্করের এই তীর্ঘদর্শনের 

'পস্তারিত তথ্য ও কাহিনী তাহার বিতিন্ন চরিতকারেব! লিখি! 

'গয়াছেন।৯ যেসব বৈষ্বতীর্থগুলি এ-সময়ে তিনি পরিক্রমা করেন 
হাহাদের নধ্যে উল্লেখযোগ্য সীতাকুণ্ড, গয়!, পুরী, কাশী, প্রয়াগ, 
সযোধা, মথুরা, বৃন্দাবন, বদরিকা শ্রম প্রভৃতি | 

সঙ্গীরা মোটামুটিভাবে তীর্থ দর্শন সমাপ্ত করিয়া দেশে ফিরিয়া 
মাসেন। কিন্ত শঙ্কর তাহার পরিব্রাজনে রত থাকেন বারো বৎসর 
ব্যাপিয়া। এই দীর্ঘ বংসরগুদি তিনি শুধু বৈষ্বদের প্রধান প্রধান 

তীর্থ ও দেববিগ্রহ দর্শন করিয়াই অতিবাহিত করেন নাই, যেখানে 

যে দেবমন্দির ব। সাধনপীঠে গিয়াছেন সেখানকার সাধক ও শাস্্র- 

ধিদ্দের সহিত মিলিত হইয়াছেন । বিশেষ করিয়া প্রেম-তক্তি 
মান্দোলনের কেন্দ্রগুলিতে গিয়া সিদ্ধ মহাত্মাদের সান্গিধ্যে তিনি 

পাঁস করিয়াছেন, তাহার অন্ুসন্ধিৎসু ও তত্বান্বেধী মন তৃপ্ত হইয়াছে 
তাহাদের উপদেশ ও তত্ব ব্যাখ্যানে । 

এই সময়েই শঙ্করের জীবনে ঘটে বহুবাঞ্ছিত গুরুর আবির্ভাব । 

দীক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে সদ্গুর তাহাকে প্রদর্শন করেন শুদ্ধাভক্তির 

সাধন পথ। বিদায়কালে নির্দেশ দেন, “বংস, আমি আশীর্বাদ করি, 

শ্ুদ্ধাভক্তির পথ অনুসরণ ক'রে তৃমি ইষ্টলাত করো । তক্তির যে 

১ শঙ্করের চরিতকারদের মধ্যে উল্লেখষোগ্য__রামচরণ ঠাকুর ও তৎপর 
দৈত্যারি ঠাকুর, ভূষণ ছিজ, রামানন্দ ছিজ, অনিরুদ্ধ গ্রভৃতি। 



৮০ ভারতের সাধক 

শুত সংস্কার ও শুভ বাজ তোমার ভেতর অঙ্থুরিত হয়ে রয়েছে, 
অচিরে তা সফল হয়ে উঠূক, চৈতন্য ময় হয়ে উঠূক |” 

বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া, বৈষ্ঞবীয় সন্ন্যাস নিতে শঙ্কর বড় ব্যাকুল 
হইয়াছেন। একথা নিবেদন করায় গুরুদেব কহিলেন, “বৎস, বিধি- 

নির্দিষ্ট বু কাজ তোমায় সংসারে থেকে করতে হবে । সংসার 
জীবনে থেকে, সংসারকে ভগবং-সংসারে পরিণত করার কাজে তুমি 
আত্মনিয়োগ করো, এই আমি চাই। সর্বদা স্মরণ রাখবে, পরম 

কারুণিক বিষুণ বা তার অবতার কৃষ্ণই হচ্ছেন মানবের উপাস্য, 
মানবের ইষ্ট। এই পরমপ্রভূব একাস্ত শরণ নিয়ে, সব্বত্র নামধর্ম্ের 
প্রচার করো, নামষজ্ঞ উদ্যাপন করে! । নামী আর নাম অতেদ, এই 

পরম জ্ঞান ছতিয়ে দাও আসাম রাজ্যের সর্ববন্র | ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ, আর 

কার জীবন ও বাণীর তাস্গ্রন্থ শ্রীভাগবত তোমায় সহায় হবেন ।” 

শঙ্কর যখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন ভিনি এক নিষ্ঠাবান 
বৈষব ও উদীয়মান ধর্মনেতা ৷ দীর্ঘ ঘ্বাদশ বৎসরের তীর্থ পরিব্রাজন 
এবং সিদ্ধ সাধুসস্ত ও তাত্বিকদের সাহচর্ধ্য ও কৃপ। তাহাকে পরিণত 

করিয়াছে এক আত্মপ্রত্যয়শীল সাধকে । বৈষ্ণবীয় সাধনার দৃঢ়ভূমি 
তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, জীবন সমক্ষে উন্মোচিত হইয়াছে শ্রীভগবানের 

অমুতলোকের সিংহদ্বার | 

দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়। আদিষ্ট কম্মে ব্রতী হইতে শন্কর দেরা৷ 

করেন নাই। সংসারী জীবনযাপন করিয়া সংসারকে নামধর্দে 
উজ্জীবিত করিতে হইবে, কৃষ্ণের সংসারে পরিণত করিতে হইবে । 

তাই দিতীয়বার তিনি দার পরিগ্রহ করিলেন। আলিপুখুরির বসবাস 
উঠাইয়া দিয়া, নিকটেই বরদোয়া গ্রামে স্থাপন করিলেন নৃতন ভবন ও 
প্রচার কেন্দ্র । শুরু করিলেন ব্যাপকভাবে নামদীক্ষা। দান । নবদীক্ষিত 

শিষ্যদের সহায়তায় বরদোয়াতে একটি সত্র বা মঠ নিশ্মিত হইল এবং 

প্রবন্তিত হইল একটি নাম-ঘর । এই নামঘঘরে জাতিবর্ণ নিবিবশেষে 

গ্রাম সন্নিহিত সাধারণ মানুষেরা সমবেত হইত, নাম-কীর্তনে ও নাম- 
ধর্মের মাহাত্ম্য শরবণে দিনের পর দিন হইত নব প্রেরণায় উদ্ুদ্ধ। 



শক্করদেব ৮৮১ 

আচার্য জীবনের এই প্রথম পর্যায় হইতেই শঙ্কর পরিচিত হইয়া 

উঠেন শঙ্করদেব নামে, তাহার প্রচারিত তক্তিধম্ম অভিহিত হয় 
“এএকশরণ ধর্ম” নামে । 

তাহার নব প্রচারিত ধর্মের যুল কথা,_-এক ও অদ্বিতীয় পরম 
পুরুষ হইতেছেন বিষণ ব৷ তাহার অবতার শ্রীকৃষ্ণ । এই অদ্ধিতীয় 
পরম পুরুষের চরণেই নিতে হইবে একাস্ত শরণ, উৎসর্গ করিতে 
হইবে মানবজীবন | শঙ্করের একশরণ ধন্মে অপর উপাস্ত ব! ইষ্টের 

স্থান নাই। নিজের শুদ্ধাতক্তি ও শরণাগতিকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য, 

এককেকন্দ্রিক রাখার জন্য একশরণীয়৷ তক্তেরা কখনো অপর ইষ্ট বিগ্রহ 
বা দেবীর উপাসন!। করিবে না, অপর দেবমন্দিরে যাতায়াত করাও 

চলিবে না। অন্যথায় তক্তিসাধন৷ তাহাদের হইবে বিভ্রান্ত, পথচ্যুত। 
“একশরণ ধন্মে ভগবান্ ও তাহার ভক্তের মধ্যে কোন চাওয়া- 

পাওয়ার স্থান নাই, সুখ-স্ুবিধা আদায়ের প্রশ্নও সেখানে অবান্তর । 

ভক্ত ত্যাগতিতিক্ষা' বরণ করিবেন আর ভগবান্ তাহার জন্য পুরস্কার 
বিধান করিবেন, এমন কথাও সেখানে উঠে না। এই ধর্মের মুল 

লক্ষ্য__ভক্ত সাধক ধৈধ্য ও নিষ্ঠা নিয়। দৃঢ়পদে, ধীরে ধীরে, অধ্যাত্ম- 
উজ্জীবনের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইবেন, নৃতনতর অধ্যাত্মচেতনায় 
উদ্বুদ্ধ হইবেন এবং নিজের দেহ মন প্রাণ সীপিয়া দিবেন পরম প্রভুর 
শ্রীচরণে২ |” 

নামকীর্তন ও প্রচারের তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, বরদোয়ার 
সত্র ও নামঘরে ভক্ত নরনারীর ভীড়ের অস্ত নাই। চারিদিকে তখন 

শক্করদেবের নৃতন ভক্তিধর্দ৷ নিয়। চাঞ্চল্য পড়িয়া! গিয়াছে। কিন্ত 
শহ্করদেবের মনে উৎকগ্ঠার অবধি নাই। যে মহান্ খশ্বরীয় কর্ম 
তিনি উদযাপিত করিতেছেন, যে আন্দোলন শুরু হইয়াছে, তাহাকে 
দৃঢ় ভিন্ভিতে প্রতিষ্ঠিত কর? প্রয়োজন | নব উৎসাহ, উদ্দীপনা ও 
তাবালুতা কিছুদিন পরে স্বাভাবিকভাবেই স্তিমিত হইয়া আসিবে । 

১ শঙ্করদ্ধেব ঃ বৈষ্ণব সেইস্ট, অব্ আসাম-_বিরিঞ্কুমার বড়ুয়। 

২ শঙ্বরদেব ( চৈতন্ত টু বিবেকানন্দ £ অন্ততূ্ত প্রবন্ধ) __বানীকান্ত কাকতি 
৯ম” 

সস 



৮ ভারতের সাধক 

তাছাড়া, তাহার নূতন ধশ্মের বিরোধী শক্তিগুচলিও কম সক্রিয় নয়। 

শঙ্কর জাতিবর্ণ নির্বিশেষে জনসাধারণকে তাহার ভক্তি আন্দোলনে 

টানিয়। আনিতেছেন, ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও পাণ্ানের প্রাধান্ত খর্ব 
করিতেছেন । উহার ফলে অচিরে শুরু হইবে বিদ্বেষ ও সংঘাত । এ 

সম্পর্কে অবহিত না হইলে, উপযুক্ত বাবস্থা 'বলম্বন না করিলে 

বিপদ অনিবাধ্য 

এজন্য দরকার তাস্ার এই নৃতন ভক্কিধর্মের একটা তাত্বিক 

ভিত্তি! এই ভিত্তির উপরই তাহার প্রচারিত উদার ও সর্বজনীন 
তক্তি আন্দোলন স্থায়ীভাবে গড়িয়া উঠিবে : এজন্য ভাগবত পুরাণের 

সাহাযা তাহাকে নিতে হইবে । ভাগবতের আলোকে, প্রভু শ্রীকষের 
জীবনগীল। ও অমৃতময বাণীর নৃতন ব্যাখ্যার মধা দিয়া বিস্তারিত 

করিতে হইবে তাহার এই নবধন্ম । কুষ্ণভর্জিতে তিনি ছড়াইয়া 

দিবেন সমাজের স্ব্ববন্থরে, একশরণীয়া ভক্তিধর্্মকে জনমানসে 

করিবেন নুপ্রতিষ্ঠিত। 
তাছাড়া, এই মহান্ কশ্মব্রত উদ্যাপনের জন্য চাই একট! দৃঢ়মূল 

আভাস্তরীণ সংগঠন । স্থির করিলেন, দেশের প্রতিটি অঞ্চলে গঠিত 

হইবে একটি কবিয়া সত্ত্র বা মঠ, এবং প্রতি শহরে জনপদে প্রতিষ্ঠিত 

হবে নামঘব - যেখানে ব্রাহ্মণ শুদ্ধ ধনী নির্ধন, শুদ্ধাচাপী সাধক ও 

পাপাচারী পাষগ্তীরা, সবাই মিলিতভাবে করিবে নামকীর্তন, প্রাণ 

ভরিয়া শ্রবণ করিবে পরম প্রতুর পুণ্যময় লীলাকথা । 
প্রচার ও সংগঠনের কাজে শঙ্করদেবকে দিনের পর দিন বহ্ুতর 

বিপদ ও বাধ বিদ্ব্বের সম্মুখীন হইতে হয়, কিন্তু সব কিছুই তিনি 
অতিক্রম করেন আপন আত্মিক শক্তির বলে । ধন্ম দেশ ও জাতির 
উজ্জীবন, নিপীড়িত মানবের কল্যাণ সাধন, হইয়া উঠে তাহার 

জীবনের এশী নির্দিষ্ট ব্রভ। 

আসামের এই সময়কার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে 
চলিয়াছে ঘন্দ সংঘর্ষ ও অবক্ষয়ের যুগ । সমগ্র আসাম বন্ুতর স্বাধীন 
খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত | দূর পূর্বাঞ্চল চুটিয়দের শীসনাধীন, দক্ষিণ-পুর্বে 
বহিয়াছে কচরীদের অধিকার । ইহাদের আশেপাশের স্থান সুর 



শহ্গরর্দেব ৮. 

ক্ষুদ্র ভূইয়াদের কর্তৃত্বাধীন। দুর পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ছিল কামতা 
রাজ্যের শাসন । সে-সময়ে উহা! কুচবিহার নামে পরিচিত । কোচ 

রাজারা সেখানকার শাসনদ্ড ধারণ করিয়া আছেন, আর ব্রহ্গপুত্র 

উপত্যকার অবশিষ্ট অংশ বাহয়াছে অহোমরাজের অধিকারে । 

আসামের জনজীবন এইরূপ বন্ধ প্রতিযোগী রাজশক্তির দ্বারা বন্ছ- 

বিচ্ছিনন | 

এমময়কার ধন্মীয় জীবনে, সর্ববাপেক্ষা বেশী প্রভাব-_ তান্ত্রিক 

ধশ্মের । কিন্তু এই ধন্ম প্রধানত: সাঁমিত রহিয়াছে রাজা, রাজপুরুষ, 

পুরোহিত ও সমাজের উচ্চতর বর্ণের মধ্যে । লক্ষ লক্ষ দরিদ্র অশিক্ষিত 

জনগণ এই ধন্মের নিগুঢতব্ বুঝিতে অক্ষম! খগুজাতীয় লোকের! 
হিন্দুধর্মের কিছুই জানে না, বরং ভূত প্রেত ও বৃক্ষপুজায়ই তাহার! 
বেশী বিশ্বাসা ৷ 

সমাজের উচ্চবর্ণের মধো তন্ত্রধশ্ম ও তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপের 

প্রচলন রহিয়াছে বটে, কিন্তু এই তন্ত্রধন্ম এবং লাধনার মধ্যেও 

এসময়ে দেখা দিয়াছে নানা অনাচার । তন্ত্রের উচ্চতর নিগুঢ় সাধন 
সম্পর্কে প্রকৃত মূল্যবোধ অনেকেরই নাই, বহু সাধক ও পুরোহিত 

ধন্মের নামে !লপ্ত আছেন পাপকন্ম, ভোগলিপ্সা ও ব্যভিচারে । 

এই প্রসঙ্গে আসামের তন্ত্রপীঠ ও তন্ত্রসাধনার পটভূমিকাটি একটু 
দেখিয়। নেওয়া দরকার । পৌবাণিক যুগে আসামের নাম ছিল কামরূপ 
রাজ্য, রাজধানা ছিল প্রাগ জ্যোতিষপুরে _ বর্তমানে যাহা গৌহাটি 
নামে পরিচিত । প্রাচীনন্াল হইতেই এখানে ভন্ত্রধন্মের প্রচলন ছিল । 

রাজারা ও উচ্চবর্ণের সন্ত্ৰাস্ত ব্যক্তিরা ছিলেন তন্ত্রমতেরই ধারক 

বাহক। নীলাচল ব। কামগিরিতে স্থাপিত ছিল দেবী কামাখ্যার. 

পীঠস্থান। এই শক্তিপীঠের তান্ত্রিক সাধনা ও আচার অনুষ্ঠানই 
উদ্বদ্ধ করিত তৎকালীন রাজরাজড়া, অমাত্য ও আচাধ্যদের । মহা- 

ভারত এবং অস্ঠান্য কয়েকটি পুরাণশাস্ত্রে, বিশেষত কালিক। পুরাণে, 
কামরূপের তান্ত্রিকতার নান! কাহিনী পাওয়া যায় ।১ 

এননাইক্লোপিডিয়৷ অব. এধিক্স্ অ]াগ্ু রিলিজিয়ন (২-১৩৩) 



৮৪ ভারতের লাধক 

প্রখ্যাত চীনা! পরিব্রাজক হিউএনথ সিয়াং সপ্তম শতকের প্রথমান্ধে 

ভারতে আগমন করেন। তাহার বর্ণনা হইতে আমরা সমকালীন 

আসামের ধন্ম ও সংস্কৃতির কিছুটা তথ্য পাই। কুমার ভাক্করবর্ম্ণ 
তখন কামরূপের রাজা । রাজা ও উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরা তান্ত্রিক হিন্তু 

ধর্মের অনুগামী, আর দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মার্চুষ রহিয়! 

গিয়াছে ধন্মীয় গণ্ডীর বাহিরে | 
ভ্রয়োদশ শতকের শেষ ভাগে আসামের ইতিহাসে দেখা দেয় 

দূরপ্রসারী পরিবর্তনের সৃচনা। ১২৮২ খৃষ্টাব্দে রণকুশল অহোমরা 

বিজয়ী রূপে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রবেশ করে; কামরূপের প্রাচীন 

এঁতিহোর ধারায় ছেদ পড়িয়া যায়। 

অহোমদের নাম হইতেই হয় আসাম নামের উৎপত্তি । ইহার! 
জাতিতে শান্, উত্তর বন্মা হইতে পাতকই গিরিপথ দিয়! ইহারা 
অগ্রসর হয় এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ছড়াইয়া পড়ে । শান্ জাতি 

সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত তর্য1 গ্ভ লাকুপ্রি বলেন, এই জাতি 

মঙ্গোল, নেগ্রিটো ও চীনেদের এক সংমিশ্রণ। যুদ্ধকুশল, দুঢ়চেতা৷ ও 
পরিশ্রমী বলিয়া তাহাদের খ্যাতি ছিল। কিন্ত সুজলা সুফলা 

উপত্যকায় বাস করার পর কয়েক শতকের মধ্যে ইহারা শক্তিহীন 
ও আরামপ্রিয় হইয়া! উঠে । অহোম রাজার! এবং সাধারণ অহোমর! 

প্রাচীন কামরূপীয় জাতিগুলির সহিত বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ হয় 

এবং কালক্রমে তাহাদের জাতি পার্থক্য অনেকাংশে লোপ পায়। 

অহোম রাজার! খুব ইতিহাস-সচেতন, তাহাদের সময়কার লেখা 

বুরুন্জী-তে রাজশক্তির উত্থান ও পতনের ক্রমিক ইতিহাস বণিত 
রহিয়াছে । অহোম রাজাদের প্রায় সবাই তান্ত্রিক বিগ্রহ দেবী 
কামাখ্যার উৎসাহী ভক্ত ছিলেন। আসামের তান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রসার 

ও প্রচারে ইহাদের অবদান যথেষ্ট । 
যোড়শ শতকে, বৈষ্ণব আচার্য্য শঙ্করদেবের অভ্যুদয় কালে 

পশ্চিম আসামে রাজত্ব করিতেছিলেন কোচ রাজা নরনারায়ণ 

(১৫২৮-১৫৮৪), আর পূর্বাঞ্চলে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যক। ছিল অহোম 
রাজ! চুহছুমুঙ-এর (হিন্দু নাম-_ন্বর্গনারায়ণ ) অধিকারে । 
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নরনারায়ণ ছিলেন কোচ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাহার ভ্রাতা 
ও সেনাপতি চিল! রায়ের অসামান্য শৌধ্য ও দক্ষতায় রাজ্যের 
প্রতিপত্তি ও এঁইবর্য বৃদ্ধি পায়, আর নরনারায়ণ নিজেকে নিয়োজিত 
রাখেন অন্ত্রধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজে । মুসলমান আক্রমণ- 

কারীর! কামাখ্য। মন্দির বিধ্বস্ত করিলে রাজ! নরনারায়ণ এটি নৃতন 
করিয়া নিশ্নমাণ করেন এবং সাড়ম্বরে এই ইটষ্টদেবী বিগ্রহের করেন 

পুনঃপ্রতিষ্ঠা ৷ 
আসামের তান্ত্রিকদের আচার আচরণে এসময়ে নান! হর্নাতি ও 

অনাচার প্রবেশ করে, শক্তি সাধন! ও শক্তি আরাধনার মধ্যে দেখ! 

দেয় পাপের পঙ্কিলতা | সমকালীন এই অবক্ষয়ের চিত্রটি এতিহাসিক 
গেইট-এর লেখায় পরিস্ফুট £ “এই তান্ত্রিক ধন্মের অন্যতম প্রথ। ছিল 

জীবহত্যার রক্তাক্ত বিভীষিকা; ইহাতে মান্ুষ-বলিও বাদ দেওয়া 

হইত না। কালিক পুরাণে বল! হইয়াছে, সেই মানুষকেই বলিরূপে 
উৎসর্গ করা যায়, মার দেহে কোন খুঁত নাই । এ ছাড়া এ বলিযোগ্য 
মানুষটিকে কিভাবে কাঠিগড়ায় রাখিয়া শিবশ্ছেদ করা হইবে. কিতাবে 

রুধির রাখিতে হইবে, এসব অনেক কিছু খুঁটিনাটি তথ্যও এ পুরাণে 
বণিত হইয়াছে । 

“কামাখ্য। দেবীর নূতন মন্দিরের যেদিন উদ্বোধন করা হয়, 

সেই উৎসব দিনের বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল মানুষ বলিদান। এ উৎসবে 
অন্যন একশত চল্লিশটি মানুষের মস্তক খড়গাঘাতে ছেদন করা হয় 
এবং এই রক্তাপ্ুত মস্তকগুলি তাত্রপত্রে সঞ্চিত করিয়া অধ্ধ্য দেওয়া 

হয় দেবীর চরণে । হাঁফ্ৎ ইকৃলিম-এর বর্ণন1 অনুসারে, এই সময়ে 
কামরূপে এক শ্রেণীর মানুষ ছিল যাহার! স্বেচ্ছায় দেবীর বলিরপে 

নিজেদের নিবেদন করিত-_ইহার1 অভিহিত হইত “ভোগী” নামে । 

যেদিন তাহারা ঘোষণ! করিত, দেবী তাহাদের আহ্বান জানাইয়াছেন 

এবং বলিরূপে উৎসর্গীত হইবার জন্য তাহার! প্রস্তুত, সেই দিন 
হইতে ভাহাদের স্বেচ্ছাচারে কোন বাধা দেওয়া হইত না। সে 
অঞ্চলের যে কোন রূপসী নারীর দেহ তাহার! নিব্বিবাদে সম্ভোগ 
করিতে পারিত। তারপর বাৎনরিক উৎসবের দিনে কাঠগড়ায় 
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ফেলিয়া করা হইত তাহাদের মুগুচ্ছেদ এই সময়কার 'একদল 
তান্ত্রিকের কাছে নানারূপ ভোজবাজী ও মন্ত্রতম্ত্রের গুরুত্ব ছিল 

অত্যধিক । আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এমন কথাও আছে যে, কোন 
কোন ভবিব্যতবক্ত1 ও তান্ত্রিক অভিচারকারী পূর্ণ গর্ভবতী'নারীর দেহ 
ছেদন করিয়। ভ্রণ বাহির করিতেন এবং রহস্যজনক ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান 
করিত । এইসব তান্ত্রিকেরা চক্রে বসিয়। লোকচক্ষুর মন্তরালে আরো 

যেসব জঘন্য কুক্রিয়া করিত তাহা প্রকাশযোগ্য নয '১ 

অধ:পতিত ও গ্ঠান্ত্রিকদের মগ্ডলীগুলি পর পর বন্ধ অসমীয় 
রাজবংশের পুষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত হয় । এ কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লখনীয় 
যে এই সব রাজবংশ সে সময়ে হাতগোৌরব ও পতনশীল, এবং এই 

রাজবংশগুলি উদ্ভৃত হইয়াছিল অদ্ধসভ্য পাব্বত্য সমাক্ত হনতে। 

ইহাদের জগ্টাচারী তান্ত্রিকের? সমকালীন 'াসামের জনজীবনে স্যি 

করিয়াছিল রহস্যময় বিভীষিকা ও নৈরাশ্যের )২ 

শঙ্করদেবেক প্রচারিত উদার বৈষ্বধন্ম এবং সুস্থ নীতিধশ্মভিত্তিক 

সামাজিক জীবন গঠনের আহ্বান এসময়ে মাগত হয় দেবতার 

আশীব্বাদ রূপে! নিলীডিত, নৈরাশ্যে নিমজ্জিত, মানুষের সম্মুখে 
একশরণ ধন্ম উচ্চারণ কে নবজাগরণের মহামন্ত্র ৷ 

ভাগবত পুরাণকে একশরণ ধন্মের তাত্বরাপে স্থাপন কারতে 

হইবে, জনমানসে ব্যাপকভাবে ইহাব তত্ব বিস্তারিত করিতে হইবে, 

এক্স্য চাই ভাগবত পুরাণের একটি সহন্দবোধ্য ও সুললিত অসমীয়! 
অন্থবাদ। শঙ্করদেব নিজে প্রতিভাধর সাহিত্যিক, সংস্কৃত সাহিত্যে 

তাহার প্রগাঢ় জ্ঞান আছে, তাগবত এও 'অন্যান্ত ভক্তিধশ্মেন আকর 

এবং প্রকরণ গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ড ইতিপূর্বে তিনি পাস করিয়াছেন। 
তাই তাহাব পক্ষে একটি অসমীয়া তাগবত রচন! করা খুব কঠিন 

কাজ নয়। 

কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ভাগবত পুরাণ কোথায় পাওয়া যাইবে? পাঁচশত 
পপ সপ পপ জর সর সস সস শপ শপ শপ 

১ হিস্টবী অব আসাম £ শ্যার এডল্কাঙ গেইট । 

“ উআর ইং আঁদাম-_আযাগারসন । 
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বসব পুরে, বিশেষ 5 তন্ত্ররুত মাসাম রাজো, ভাগবপ্তচ পুরাণের 
সবগুলি খণ্ড সংগ্রহ করা বড লহজ ছিল মা। শঙ্করদেব বড় দুশ্চিন্তায় 

পড়িলেন। এ সমযে হঠাৎ একদিন টদস কপায তাহার সকল কিছু 
সমস্যার চমতকার পমাপান চহয়া গেল। 

বরদোয়ার সন্থে সেদিন ভন্র সপ্রিবুত হয়া শঙ্ষপদব বসিয়। 

আছেন । এমন সময়ে এক টৈথিলী ব্রাঙ্গণ সেখানে আপিয়া উপস্থিত । 

পুরীধাম হইতে দার্ধ ও বিপদসন্কুল পরখ সাতক্রম কাগয়া শঙ্করাদেবের 

খোজেই তিন আসযাছেন । 

ব্রাহ্মণ ধুশ্বে সবিনয়ে কঠিলেন, "আমার নাম জগদীশ মিশ্র, 

নিবাস মাখলার প্রি7৬ । আপনার দর্শনের জন্দুহই আমি এতট! 

দূরের পথ এসেছি '” 

শহ্করদেব সাদর তাহান্টে অভার্থনা জানান । মধুর কে কহেন, 
“আপনার আগমনে মাববা সবাই পব্ম মানান্দত ' মাপনি আমাদের 

মাননীয় আতিথি : 1কৃণ্ড ?ক কাবণে এত কষ্ট ক'রে এখানে এপেছেন, 

দয়। ক'রে তা প্রকাশ ককুন 1৮ 

“তাবে শুনুন । মন্ত্রে শামার সঙ্ক ছিল, মহাধাম নীলাচলে গিয়ে, 

প্রভূ দ্দগন্াগপদেবের স্ম্মুথে বগপ গোটা ভাগবত আমি পাঠ কারে 
শোনাবো । €ল পাধত্র কাস ওক ও করেছিলাম । কিন্তু হঠাৎ একদিন 

প্রভুর কাছ থেকে পেলাম প্রহ্যাদেশ--ধতে মশ্র, তোমার প্রতি 

আম প্রসন্ন হয়োছ। কিন্তু মারো বেশী প্রবঙ্জ হবো একটি কাজ 

করলে । অচিরে তু'ম আলামেগ বরদোয়াতে যাও ঘেখানে মামার 

পরম ভক্ত শঙ্করদেবের সম্মুখে বসে পুর্ণাঙ্গ ভাগবত পুরাণ পাঠ 
করো |” এঠ আদেশ পাবাপ পর আর আমি দেগা কবি নি। গ্রন্থের 

পেটিকাটি সঙ্গে নিয়ে এখানে চলে এসেছি ।” 

একি অদ্ভুত কৃপালীলা! প্রতু শ্রীক্ফের ! অস্তধামী শঙ্করদেবের 

অস্ত্রের কথা শুনিয়াছেন এবং তাহার ইচ্ছ। পুণের ব্যবস্থ। করিতেও 
বিলম্ব করেন নাই । 

অশ্রু ছলছল চক্ষে শঙ্করদেব '১ক্ত মিশ্রীকে মালিঙ্গনৈ আবদ্ধ 
করিলেন । পরদিন হইতে শুরু হইল প্রভুর আদিষ্ট ভাগবত পাঠ । 
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কথিত আছে, ভাগবতের সবগুলি খণ্ড পাঠ করার পর জগদীশ 

মিশ্র বৎসর খানেকের বেশী জীবিত থাকেন নাই । মনে হয় যেন 

প্রধানত জগন্নাথদেবের এই আদেশ পালন করাই ছিল এই পরম 

ভক্তের জীবনের প্রধান ও পবিত্রতম কাজ । সে কাজ সমাপ্ত হইবার 

অন্নকাল পরেই মরলীলায় ছেদ পড়িয়া! গেল ।১ 

সাধক শঙ্করদেব এবার দৈবী প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ। তাগবত পুরাণের 
সবগুলি খণ্ড এবার তিনি ভাস্তসহ পুঙ্থানুপুঙ্খরপে পাঠ করিলেন । 
তারপর শুর করিলেন অসমীয়া ভাষায় এবং স্থুললিত কাব্যছন্দে 

তাহার মহান্ গ্রন্থের রচনা । তাহার এই অসমীয়া ভাগবত 'একদিকে 

যেমন লক্ষ লক্ষ অসমীয়া তক্তের প্রাণে কৃষ্ণরস সিঞ্চন করিয়াছে, 

তাহাদের জীবনে ভক্তিধর্ম্বের নবদিগন্ত উন্মোচিত করিয়াছে, তেমনি 
ইহ! গণ্য হইয়াছে অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম উৎসরূপে । রাজ্যের 

ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষায় ইহার অবদান হইয়াছে মুদূরপ্রসারা | 
অসমীয়া বৈষুব শঙ্করদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিকট প্রতিবেশী, 

তাহার বৈষ্ণবধন্্ন গৌড়ীয় বৈষধণবদের' প্রায় সমকালীনও বটে । উত্তর- 
জীবনে শঙ্করদেব একবার তাহার বনু ভক্তশিষ্তসহ তীর্থ দর্শনের 

কালে প্রভূ চৈতন্তদেবের সহিত সাক্ষাৎও করেন । কিন্তু শঙ্করদেবের 
প্রচারিত বৈষ্ণবধন্্ গৌড়ীয় মতবাদ দ্বার তেমন বেশী প্রভাবিত 

হয় নাই। 
নিজের ধন্মমত প্রচারে এবং অসমীয়া ভাগবত রচনায় শঙ্করদেব 

নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছেন। শুদ্ধাভক্তি ও একাস্ত শরণাগতির 
উপরই তিনি জোর দিয়াছেন বেশী ; দাস্ত-তক্তিভাবের দিকেই তাহার 

প্রধান প্রবণতা । গৌড়ীয় বৈষণবদের মত তিনি মাধুর্য্যরসেব তত্বের 
দিকে ঝুকেন নাই। 

ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে বধিত আছে-_ রসিকশেখর কৃষ্ণ কেলি 

করিতে করিতে হঠাৎ কোন এক গোগীকে নিয়া অন্তর্ধান হন। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা এই গোপীকে চিহ্িত করিয়াছেন রাধা বলিয়।। 

১ শঙ্করদ্দেব £ বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া 



শঙ্করদেব টি 

শহুরেদেব কিন্তু ইহাকে রাধা বলিয়া উল্লেখ করেন নাই কৃষের 
আরাধিক। কোন গোপীর কথাই তিনি বলিয়াছেন। 

কৃষ্ণকে গোপীর। বনাঞ্চলে খুঁজিয়৷ বেড়াইতেছেন। সেস্থলে কিন্তু 

তাহাদের মুখ দিয় শঙ্করদেব মধুর রসের কথ বাহির করেন নাই, 
বরং চমৎকার রূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন শুদ্ধাভক্কি ও দাস্ত ভাব। 
গোপীরা বলিতেছেন £ 

আকে পাইলে পাতকিয়ে। সংসার নিস্তার । 

শুদ্ধ হঞ. বুলি ব্রহ্মা হরে! শিরে ধরে ॥ 

আইস ঘসো৷ এহি ধূলি আমিয়ো মাথাত। 
হুয়। শুদ্ধ মাধবক দেখিবো সাক্ষাত । 

জগত ছূর্লভ কষ পদরেণু মাখি। 
হেনোবা পবিত্র হুয়া কৃষ্ণমুখ দেখি ॥ 

_এসেো আমর কৃষ্ণের সেই পদধূলি মাথায় মাখি, যার মহিমায় 

সংসারের পাতকীর। সংসার থেকে পায় নিস্তার, যা মাথায় দিয়ে 

শুদ্ধ হন ব্রহ্মা আর হর, এ ধুলি মাথায় নিলে আমরা হবো পরিশুদ্ধ, 

সাক্ষাৎ মাধবের পাবো দর্শন । 

দেখা যাইতেছে, শঙ্করদেবের তুলিকায় গোপীর] চিহিন্ত হইয়াছেন 

দাস্ভক্তির সংবাহিকা রূপে, মধুর রসের গ্যোতন! তাহাদের মধ্যে 

নাই । 

গৌড়ীয় বৈষ্বদের সঙ্গে শঙ্করদেব-প্রচারিত ভক্তিবাদের আরে। 
পার্থক্য আছে। গোড়ীয়েরা জপ ও কীর্তন করেন "হরে কৃষ্ণ 

ইত্যাদি ষোল নাম । আর সেস্থলে অসমীয়। বৈষ্বের! স্মরণ ও মনন 

করেন চারি নাম। 

“সবচেয়ে গুরুতর পার্থক্য দেখা যায় ভগবানের রূপ বিষয়ে 

বাংলার বৈষ্ণবধশ্মে রূপের ও রসের উপাসনা | ইহাতে নিরাকার 
ব্রদ্ষের স্থান নাই । কিন্তু শঙ্করদেব তাহার তাগবতের দশম স্বন্ধের 

প্রথমে বন্দনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন-_ 

প্রণত তারণ নারায়ণ নিরাকার 

কৃষের চরণে কৌটি কৌটি নমস্কার । 



৯৪ ভারতের সাধক 

রাসলীল। শ্রবণের ফল বলিতে যাইয়া তিনি বলিতেছেন যে 

কষ কথামুত কর্ণ ভারয়৷। পান করিলে পাপ দূর হইবে ও মোক্ষলানড 

হইবে-__ 

“মোক্ষজেবে পাইবা পাপ কারয়। নিধাল 

কুষ্ককথামৃত কর কর্ণভবি পান১ '” 

বলা বাহুল্য গৌড়ীয় নবৈষ্ণবেরা এই মতবাদ সদাই গাতিশ্য 
সতর্কভাবে পারহাব করিয়া চলেন । 

শুদ্ধাভাক্তর বাখাতা শঙ্করদেবের অসমীয়া ভাগবতের স্তানে 

স্থানে কিন্তু গোপীদের প্রেম-মধুর ভাবটিও অদ্দি মনোরম ভাষায় 

এবং ভঙ্গীতে ফুটিয়। উঠিয়াছ্ে । কাবা-স্ষমা ও প্রেমরসের মপুবৰ 
সমাহার ঘটিয়াছে সেখান | শঙ্করাদেবের ভাষায় বিরহিণী গোপীদের 

সঙ্গীত অতি মনোরম £ 

পরম মোহন বংশী যাঁও চুন্বি “তালৈ নাদ 

বঢাবয় সমাকে স্বরতি 

মহা মহ] সার্ববাতৌম বাজারে স্থখক লাগি 

যাক দোখ না যাই আউর মতি ॥ 

লোকর সমস্ত .শাক হু.খ-ভয বিনাশ 

দর্শন মাত্র কতেযাকি' 

জগতের মনোনিত হেনয় অধরাম্বত 

দিয়া আমি জীযায়ো আমাক ॥ 

( ভাগবত--১১৯-২৮ ) 

শঞ্ষরদেব ভক্তির কথা, সাধনার কথা বশিয়াছেন কিন্তু তিনি 

কোন দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন নাই। ভক্তিধম্ঘমের যে নিজস্ব 

ব্যাখা তিনি তাহার ধর্ম-নাঠিত্য ও উপদেশের মধ্য দিয়! প্রচার 

করিয়। গিয়াছেন তাহার বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করার উপায় না: 

১ অপমীয়া ভাগবত ও শঙ্কবরদেব, উজ্জীবন, বৈশাখ, ১৩৭৩ ১-- 

ডঃ বিমানবিহ।রী মজুমদার |. 



শঙ্করদেব ৯১ 

“জীব ঈশ্বনাংশ বলিয়া জীব ও ঈশ্বর স্ববপতঃ অতেদ--ইহা 
তিনি স্বীকাব করিাতিন । কেননা, ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই 

একাধারে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ টভয়ই । তাই স্ববপতঃ জীব ও 

ঈশ্বর অতেদ; কিক্ত জাবাংশে মায়! বর্ধমান এবং ঈশর মাষাত্তী ত। 

এই নিমিত্ত ভেদজ্জানও সর্তমান।! এবিষয়ে তিনি ভেদ ৪ আতদ 

উভযই স্বীকার করিতেন বলিয়! শ্রীশঙ্কবাদেসেব মতকে 'ভেদাতেদ'- 

বাদও বলা যায়। ঈশ্বর বা পরব্রন্ম সম্বন্ধে শ্রীশঙ্গবদেবের আদর্শ 

স্পৃ্টতর গীতোক্ত “পুকষোত্তম' ! ক্ষর ৪ ক্ষন ঈপাধিদ্ধয় হই» 
স্বতন্ত্র নিতা-শুদ্ধ-মুক্ত পুকষোত্তমন্ট ন্মনন্থ মামবপী ভগবান! নাম- 

ধন্মের ইহাই এক বিশেষত্ব ১ ৮ 

১৫১৬ খুষ্টান্দে শঙ্করাদব বরদোয়ার সান্জ্রাভিটা ত্যাগ কারাতে 

বাধ্য হন । প্রতিবেশী কচরী-রাজ ও তাহার দুর্ধধ প্রজার বার নার 

এ অঞ্চলে হামল! করিতে থাকে । এই উপদ্রব ও অশান্তি এভাগনার 

জন্যু, শঙ্করদেব প্রথমে গংমৌ নামক স্থানে তাহার আবাস স্যানান্মান্ত 

করেন! তাবপর স্ঠায়ীভাবে প্পাব চৌদ্দ বৎস+ সসনাস কবিচ্ছে 

থাকেন ধূয়াহাদাতে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মন্্ুলি দ্বী7পর এই স্থানটি 

যেমনি শান্তিপগুণ ও মনোরম, তেসলি শশ্ত-শ্যামল | এই স্যাশে 

বসিয়া মাপন উদার তাক্তধন্ম তিনি জাতিবর্ণ নিবিবশষে সক্ষল 

সাধারণ মানুষের মধো প্রাগান কবিতে থাকেন 

ভাগবত পুরাণ শঙ্করদেবের প্রচারিত বৈষ্বধম্মের আকরগন্থ 

'এই গ্রন্থ সন্গ'দ্ধ "সীম শ্রদ্ধাভরে তিনি বলিযাচছন 

পুরাণ সুয্য মহা ভাগবত 

বেদান্ুরে। ইতো। পরমতত্ব? 

এই পরমতত্বকে অধিগত করিতে হইবে শরণাগন্ি ও শ্রদ্ধা- 

তক্তির সহায়ে। বৈষুন সাধকজনের কাছে শঙ্করদেব পরম প্রাপ্সির 

সহায়ক এই শ্রহ্ধাভক্তির গুণ-কীর্তন করতে গিয়। বলিয়াছেন £-- 

১ ভ্ীশঙ্করদেব ও নামধর্্ম ১ উদ্বোধন, অগ্র্াব*, ১৩৬৫ ;-_সতোন্দ্র শশ্মা রায়! 



৯২ ভারতের নাধক 

প্রভু মাধবের নাম নিয়ে যে ভজন করে 

ডুবে থাকে স্মরণ মনন ধ্যানে, 

একবারে মিটে যায় তার তিনটি মুখ্য প্রয়োজন । 
প্রথমে উপজে তার প্রেমলক্ষণাভক্কি, | 

দেহাত্মক বুদ্ধি হয়ে যায় বিলুপ্ত, 

হৃদয়ে তার স্ষুরিত হ'য়ে ওঠে 

প্রেমাম্পদ কৃষ্ণের মাধুর্য্য-মুত্তি | 
ত্রয়ী পরম সম্পদ লাভ হয় তার জীৰনে, 

ক্ষুধার্ত অভাগার কাছে 

এক-এক মুষ্টি অল্প, হয়ে উঠে পরমান্স | 
প্রতি গ্রাসে আনে জীবন রস আর পুষ্টি 
হে রাজন্, প্রেম-ভক্তির পেলে শুধু একটি কণা, 

জীবনের পরম ক্ষুধার হয় চিরনিবৃত্তি। 
(নিমি নব সিদ্ধ সম্বাদ ) 

শঙ্করদেবের অসমীয়া ভাগবত পুরাণ অতি শীঘ্র জনপ্রিয় হইয়া 
উঠে। কাহিনীর বিন্যাস, তত্বের ব্যাখ্যান, কৰিত্ব ও পদ-মাধুর্য্যের 
লালিত্যে ইহা জাতিবর্ণ নিবিবশেষে সকল মানুষের মনপ্রাণ কাড়িয়া 

নেয়। বহু প্রতিভাধর অসমীয়া পণ্ডিত ও ছাত্র ভাগবত পুরাণে 
ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। 

শহ্করের জীবনীকার ভূষণ ছ্বিজ এ সম্পর্কে একটি সমকালীন 

ঘটনার উল্লেখ করিয়াছন। কণ্ঠভূষণ নামে এক অসমীয়া ব্রাহ্মণ 
শান্তর অধ্যয়নের জন্য কিছুদিনের জন্য বারাণসীতে গিয়াছেন। আশ্রয় 

নিয়াছেন তিনি ব্রন্মানন্দ নামক এক বিখ্যাত বেদাস্তীর চতুষ্পাগীতে। 
একদিন শান্ত্রতত্বের আলোচন। প্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দজী শ্রীমদ্ভাগবতের 
কয়েকটি শ্লোকের উদাহরণ টানিয়া আনিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করিলেন, 

ছাত্রদের অনেকেই ভাগবতের এই শ্লোকটির মম্মার্থ বুঝিতে 
পারিতেছে না, চুপ করিয়। তাহারা বসিয়া আছে। এমন সময়ে 
অসমীয়া ব্রাক্মণ, কঠভূষণ, উঠিয়া ধাড়ান, শ্লোক কয়টির প্রাঞ্জল 
ব্যাখ্য। তিনি প্রদান করেন । 
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তরক্মানন্দজী প্রসন্ন ক্ঠে কহিলেন, “বৎস, ভাগবত গ্লোকের যে 
ব্যাখ্যা তুমি করেছো তা প্রশংসনীয়। বলতো, কোথায় তুমি 
এসব শিখলে ?” 

কণ্ঠভৃষণ সবিনয়ে উত্তর দিলেন, «প্রভু বৈষ্ণব আচার্য শঙ্করদেবের 
রচিত অসমীয়া! ভাগবত আমর! পাঠ করতে অভ্যস্ত | তাই এই 

শ্লোক কয়টির তত্ব আমার অজানা নয় ।” 

ভাগবত ও অন্তান্ত পুরাণ শাস্ত্র হইতে তত্ব আখ্যান ও উপকথা 
নিয়া শঙ্করদেব অসমীয়া ভক্তদের জন্য ছোট বড় বুতর কাব্য রচন! 

করিয়। গিয়াছেন। আসামের ভক্ত বৈষ্বদের কাছে এগুলি পরম 
সম্পদরূপে গণ্য । 

শহ্করদেবের কীর্তন তাহার ভক্তি-সিদ্ধির স্বাক্ষর যেমন বহন করে, 

তেমনি পরিচয় দেয় অসামান্য কাব্য প্রতিতার | এই সুললিত কীর্তবনে 
প্রেমতন্কি লীলার নান অনুভূতি _মিলন বিরহ, আনন্দ ছুঃখ, রোষ 
ও ক্ষমা প্রভৃতির অপরূপ মিশ্রণ ঘটিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, 
শহ্বরদেবের কীর্তন সকল বয়সের শ্রোতাদেরই আনন্দ দেয়, উদ্ধদ্ধ 
করে। শিশুরা! কীর্তনে বণিত রসাল কাহিনী ও উপকথায় আকুষ্ট 

হয়, যুবজনেরা মুগ্ধ হয় কবিত্বের মধুর রসে, আর প্রবীণের। তৃপ্তি 
লাভ করেন অস্তনিহিত তত্বের ব্যাখ্যানে । | 

একটি মনোরম কাব্যকাহিনীর বর্ণনায় বৈষয়িক সম্পদের তুচ্ছতা 
ও আনন্দের প্রকৃত তত্ব সম্পর্কে শঙ্করদেব বলিতেছেন-_ 

তিন লোকে রয়েছে কত ধন সম্পদ, 

রয়েছে দিব্য রূপলাবণ্যবতী কত নারী-_ 

রাজ অট্টালিক। আর রাজকোষের রত্ব, 

কিন্তু এত কিছু প্রাপ্তির পরেও কি 

নিবৃত্ত হয় শুধু একটি মানুষের ক্ষুধা ? 

গয় আর পৃথুর মত রাজার ধনতৃষ! 

হয় কি কখনো বিদুরিত ? 
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সপ্তদ্বীপ পদানত করেছেন অবলীলায়, 

কিন্তু বাসনা জয়ে তার! হয়েছেন ব্যর্থ । 

ইক্দ্িয়কে যে করে বশীভূত 
হৃদয়ে যার নেই তৃষ্ণা আর আত, 

দিব্য আনন্দের সেই যে শুধু অধিকারী । 
লোভ আর আসক্তি যদি ন। হয় সংযত 

তিন ভুবনের সম্পদেও আসবেনা তো সন্তষ্টি | 
( বালী ছলন-_-শঙ্করদেব ) 

অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ শঙ্করদেবের বরগীত বা 

ভজন-সঙ্গীত। এই বরগীতগুলিতে ছড়ানো রহিয়াছে আত্মিক অনুভূতি, 

পরমার্থ তত্ব ও ভক্হদয়ের আতি। 

প্রথম জীবনের একটি বরগীত-এ শঙ্করদেৰের শরণাগতির মর্শস্পর্শা 
চিত্র আমরা পাই | এই ভতজনগীতটি তিনি রচন। করেন হিমালয়ের 

বদরিকাশ্রমে বসিয়া । তিনি গাহিয়াছেন-_ 

মন মোর আশ্রয় নাও শ্রীরাম-চরণে, 

দেখছো না কি--অন্ত আসছে এগিয়ে? 

আয়ু মোর দিন দিন হচ্ছে ক্ষীণ 

জীবনদীপ অচিরে হবে নির্বাণ, 

কাল-ভুজঙগ এগিয়ে আসে এ প্রতিদিন, 
- মৃত্যু নিয়ে আসে সর্ব ব্রি । 
এই তক্গুর দেহের পতন যে সুনিশ্চিত, 

তাই মন মোর ভেদ করে মায়াজাল, 

শরণ নাও শ্রীরাম-চরণে । 

ছে হুর্ভাগ। মন, তুমি যে অন্ধ, 
বিষয়ু-ধা ধায় মরছে তুমি ঘুরে ঘুরে । 

জেগে ওঠো তামসিক সুপ্তি থেকে, 

জেগে ওঠো, তজ এবার শ্রীগোবিন্দ । 

হে মন, শঙ্কর বলছে দৃঢ়ন্বরে, 

রাম চরণ বিনা নাই কো। তোমার গতি । 
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আর একটি বরগীত-এ পরমপ্রভূর কাছে ভক্ত শঙ্করদেব 
জানাইতেছেন তাহার হাদয়ের আকুতি, মাগিতেছেন পরমাশ্রয় £ 

হে প্রভূ নারায়ণ, 

চরণে তোমার এই প্রার্থনা আজ মোর, 

বিষয়-বিলাস-পাশ থেকে দাও মুক্ধি। 

নাসিক! মোর স্ুগন্ধের জন্য লুন্ধ, 

শ্রবণ মাগে সুমধুর নারীকণ্ঠ, 
নয়নছয় হয়েছে অধীর 

দেহের রূপ আর স্পর্শ স্বখের লাগি, 

তবে কি ক'রে করবো তোমার ভজন ? 

কাম, ক্রোধ, মোহ, অভিমান-- 

'এই সব মহাশক্র করেছে আমায় বেষ্টন। 

শঙ্কর কহে আকুল স্বরে, 

হে প্রভু, হে আমার গোপাল, 

তোমার 'এই দীন দাসকে 

কে বাচাবে এই শত্রদলের হাত থেকে ? 

অংকিয় নাট এবং তাওনা আসামের ধশ্ম সংস্কৃতিময় জীবনে. 

শহরেদেবের আর তুইটি বড অবদান । সঙ্গীতময় নাট্য অভিনয়, 

শন্ময় কাহিনীর রূপায়ণ ও সঙ্গীতের ব্যঞজনায় এই অভিনয় জনচিত্ত 
জয় করিয়াছে এবং শত শত নসর যাবৎ সাধারণ মানুষের জীবনে 

প্রবাহিত করিয়াছে ভক্তিরসের প্রঅআ্বণ। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত ও 

অশিক্ষিত সকল মহলে, দূর-দূরাক্জের জনপদে ও শহরে, এই অংকিয় 

নাট আর ভাওনা কৃষ্ণতক্তি, কৃষ্চপ্রেম ও কৃষ্ণকাহিনীর অমৃত স্পর্শ 

বুলাইয়। দিয়াছে,- শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্্মকে করিয়াছে সর্ববজন- 
বাধ্য, সব্বজনপ্রিয় | 

শঙ্করদেবের প্রধান ভক্ত মাধবদেবের ভাষায় বলিতে গেলে 

বলিতে হয়, “ইতিপুর্ব্বে প্রেমের তটিনী প্রবাহিত হতো! শুধু স্বর্গের 
সীমানার তেতর দিয়ে, প্রভূ শক্করদেব আপন শক্তিবলে ভেঙে দিলেন 
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সেই তটিনীর তটভূমি, তাইতো তার 'অমিয়-ধারা আজ মর্তের দিকে 
দিকে হচ্ছে বিস্তারিত |” 

_. ধুয়াহাটাতে শঙ্করদের তখন অবস্থান করিতেছেন। এই সময়ে 
শাক্ত পণ্ডিত মাধবদেবের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে, অসমীয়া বৈষ্ণব 

আন্দোলনের ইতিহাসে উভয়ের এই সাক্ষাৎ ন্মরণীয় হইয়! আছে। 

লখিমপুর জেলার লেতেপুখুরি গ্রামে মাধবদেবের বাস। তরুণ 

বয়সেই শাক্ত শাস্ত্রে তিনি সুপগ্ডিত হইয়া উঠেন, তান্ত্রিক আচার্যদের 

আশ্রয়ে থাকিয়। ক্রিয়৷ গচুষ্ঠানেও অর্জন করেন দক্ষতা । 
মাধবদেবের জননী একসময়ে খুব মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হন, 

চিকিৎসা নানা রূপই কর! হয়, কিন্ত রোগিনীর অবস্থার কোন উন্নতি 

দেখা যায় না। মাধবদেব অনন্োপায় হইয়। ইষ্টদেবীর শরণাপন্ন 

হন। মানৎ করেন, জননী সুস্থ হইয়া! উঠিলে, দেবী-বিগ্রহের 

প্রীত্যর্থে একটি ছাগশিশু বলিরূপে প্রদান করিবেন। 
জননী কিছুদিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিলেন। এবার 

প্রতিশ্রুত বলিদান সম্পন্ন করিতে হইবে । মাধবদেবের ভগ্নিপতির নাম 

,গয়াপানি, তিনি শ্রক্করদেবের একজন বিশিষ্ট শিষ্য । পারিবারিক 
অনেক কিছু ব্যাপারে মাধবদেব ভগ্নিপতির উপর নির্ভর করিতেন। 

তাহাকে কহিলেন, “তাই, তুমি খোজখবর করে, বলিদানের উপযোগী 

নিখুঁত একটি ছাগশিশু আমায় এনে দাও | দেবীর কাছে যে মানৎ 
করেছি তাড়াতাড়ি তা আমায় রক্ষা করতে হবে ।” 

গয়াপানি শ্লেষের সুরে মন্তব্য করেন, “তুমি দেখছি, মহাশক্তি 

জগজ্জননীকে ছাগশিশুর কচি মুড খাইয়েই সন্তষ্ট করতে চাও। পণ্ডিত 
ব্যক্তি হয়ে, এসব কি করছে, বলতো ?” 

মাধবদেব তো! মহ! ক্রুদ্ধ। কহিলেন, “শাক্তধর্শা আমাদের 
সনাতন ধর্ম । এর মন্দ তৃমি বুঝবে কি? তোমার গুরু শঙ্করদেবই 

যে তোমার মাথাটি গুলিয়ে দিয়েছে । গ্ভাখো, আমাদের দেবী যেমন 
জাগ্রত তান্ত্রিক ক্রিয়ানুষ্ঠানও তেমনি সম্ভ কলপ্রদ | তোমাদের 
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বৈঝবেরা যত লাফালাফি করুক আর ষত নেচে গেয়েই বেড়াক, 
দেবতার আসন তাতে টলে না।% ' 

গয়াপানি রুষ্ট হইয়া কহিলেন, “তোমার জন্ত সত্যিই হ:খ হয়। 

ধর্মের প্রাণবন্ত কি তা জানলে না, ভগবান্ জীবের প্রেম চান_-ন! 

ছাগলের রক্ত চান, তা বুঝতে চাইলে না। অনেকবার তে৷ বলেছি, 
চলো আমাদের গুরু শঙ্করদেবের কাছে, ধর্ের প্রকৃত তত্ব কি তা 

জানতে পারবে ।” 

অনেক্দিনই মাধবদেব ভগ্নিপতির মুখে একথা শুনিয়াছেন। 

মাজ তাহার জেদ চাপিয়। গেল | কহিলেন, “বেশ, চলেো। তোমার 

গ্তররর কাছে। শাক্তধশ্ম বড় না বৈষ্ণবধশ্ম বড়, তার বিচার 
আজ হবে। শঙ্করদেব সম্পর্কে অনেক কথাই এতকাল শুনে 

এসেছি । আজ আমি তাকে যাচাই ক'রে দেখবো, আহ্বান করবো 

তর্কবিচারে 1” 

অতঃপর উভয়ে উপনীত হন শঙ্করদেবের ভবনে । আত্মপ্রতায়ের 

সুরে মাধবদেব কহেন, “আচার্য, আপনার খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা, 

আমি শুনেছি। নৃতন ভাক্তধন্ম আপনি আসামে প্রচার করেছেন 
এবং জাতিভেদ ও অধিকারীভেদ না মেনে নিব্বিচারে দিয়ে চলেছেন 

নামমন্ত্র। কিন্তু এতো শাস্ত্রসম্মত নয়। ব্রাহ্মণ শু্র ও পার্বত্য জাতি, 

সবাইকে এক ক'রে দিলে তো৷ এই ম্ুপ্রাগীন হিন্দুধন্মকে বাঁচানে। 

যাবে না। সারা দেশ তলিয়ে যাবে রসাতলে । আপনি আমার 

সঙ্গে বিচারসভায় বনুন| যদি আমি পরাস্ত হই, শিত্যত্ব গ্রহণ 
করবো । আর আপনি পরাস্ত হলে আপনাকে চিরতরে এ অঞ্চল 

ত্যাগ করতে হবে ।” 

ধন্ন রসাতলে যাচ্ছে, আর মানুষের মনুষ্যত্ব নিষ্পেষিত হচ্ছে 
বলেই তো আমার এই উদার সর্বজনীন তক্তিধর্মের প্রচার আমি 

প্রাণপণ প্রয়াসে করছি ।” সহান্তে উত্তর দেন শঙ্কর দেব | 
“যাই হোক, স্থানীয় বিদ্বান্মগুলীকে ডাকুন। তাদের সম্মুখে 

অনুষ্ঠিত হোক আমাদের আজকের তর্ক যুদ্ধ। দেখ! যাক, কার 
মতবাদ জয়ী হয়।” 
১৬ম-৭ 
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শঙ্করদেব এই দ্বন্দের আহ্বান মানিয়া নিলেন। পরের দিন 

সমাগত শাস্ত্রবিদ্ ও সুধীজনের সম্মুখে শুর হইল তত্ব বিচার । 
শঙ্করদেব সর্ধব দর্শন আয়ত্ত করিয়াছেন। তাছাড়া, নূতন 

তক্তিবাদ প্রচার করিতে গিয়া আসামের শাক্ত ও তান্ত্রিকদের প্রবল 

বিরোধিতার সম্মুধীন তাহাকে হইতে হইবে, এজন্য শাক্ত শাস্ত্র তিনি 
অতিনিবেশ সহকারে আগে হইতেই পড়িয়া নিয়াছেন | সর্বোপরি 
ভারতের ভক্তি-আন্দোলনগুলির নিহিত তত্ব তাহার অধিগত। 

বিচার সভায় প্রথমে তিনি শাক্ত পণ্ডিত মাধবদেবের যুক্তি- 
তর্কগুলি তথ্য প্রমাণ সহযোগে ছিন্নভিন্ন করিয়। দিলেন । তারপর 

প্রতিষ্টিত করিলেন তাহার নব ভক্তিবাদ। হিন্দ শাস্ত্রের প্রামাণ্য 
গ্রন্থাদি হইতে ভক্তিবাদের সমর্থক অজত্র শ্লোকরাশি আবৃত্তি করিতে 

লাগিলেন। 

স্থুগৌর কান্তি, সমুন্নত বপু; পরম প্রশান্ত, ভক্তি-আন্দোলনের 
এই বর্ষীয়ান নেতার ব্যক্তিত্ব ওঁ বাচনতঙ্গীতে কি ইন্দ্রজাল আছে 
তাহা! কেজানে! বিচার বিতর্কে দক্ষ এবং আপন পাগ্ডিত্যে চির- 

আস্থাবান্ মাধবদেব সব কিছুর খেই হারাইয়৷ ফেলিলেন। 

এই সময়ে শঙ্করদেব দিব্য আবেশে উদ্দীপিত হইয়া! আবৃত্তি 

করিলেন, ভাগবতের নেই মহান্ ভক্তি-রসাত্মক শ্লোকটি, যাহার 

মর্মকথা :₹₹_ 

তরুর মুলে সিঞ্চন ক'রে! স্সিষ্ধ সলিল, 
তবেই পুষ্ট হবে, লাভ করবে প্রাণশক্তি 
তরুর যত শাখা আর পত্র পল্লব । 

জঠরে প্রদান কর ভোজ্য বস্ত-_ 

সার। শরীর ও ইন্দ্রিয় তোমার হবে প্রাণবন্ত । 

তেমনি প্রভু অচ্যুতের চরণে ঢালে তক্তিরস, 
সর্বব দেবদেবী হবেন তাতে প্রসন্ন ও পরিতুষ্ট। 

আবেগকম্পিত স্বরে, করজোড়ে মাধবদেব কহিলেন, “আচার্য 

আপনার মাহাত্মা আপনাত্ব ভক্তিধন্মের মাহাত্য আমি উপলব্ধি 

করতে পেরেছি। সেই সঙ্গে অভিভূত হয়েছি আপনার সাধনোজ্জল 
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তত্ব ব্যাখ্যানে! আজ থেকে আপনার চরণে আমি শরণ নিলাম । 

এখন থেকে সারা আলাম রাক্যে ভক্তিবাদ প্রচার করা হবে আমার 

জীবনের প্রধান ত্রত।” 

প্রেমভরে শঙ্করদেব মাধবদেবকে আলিঙ্গন করিলেন, এই নবীন 

প্রতিভাধর পণ্ডিতকে সাদরে গ্রহণ করিলেন তাহার 'একশরণ' 

মণ্ডগসীতে। 
শঙ্করদেবের সহিত সাক্ষাতের আগে মাধবদেবের বিবাহের সম্বন্ধ 

স্থিব হয় একটি সন্্রান্ত কায়স্থ কন্ঠার সঙ্গে! গুকর ম্মাশ্রয় লাভের 
পব মাধবদেব সম্কল্প গ্রহণ করিলেন, গাহ্স্থ্য আশ্রমে তিনি মার 

প্রবেশ করিবেন না, বৈষ্বীয় সাধনায় এ জীবন উৎসর্গ করিবেন, 
একান্তভাবে গুরুর ভক্তি-আন্দোলনে করিবেন আত্মনিয়োগ | 

নবীন শিষ্য মাধবদেবকে গার্স্থ্য আশ্রম গ্রহণ করানোর জন্য 

শঙ্করদেব ইচ্ছুক ছিলেন | কিন্তু মাধবদেবকে রাজী করানে। যায় 

নাই। ত্যাগ-ভিতিক্ষাময় বৈরাগীর জীবনই তিনি নিজের জঙ্ক 
চিরতরে বাছিয়া নেন। 

উত্তরকালে বন্ধ বৈষ্ণব সাধক মাধবদেবের এই বৈরাগ্যপূত, 
ব্রহ্মচারী জীবন অনুসরণ করেন। এই বৈরাগী সাধকের! সত্রসমূহের 
পরিচালক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন । কেওয়ালিয়া ( চিরকুমার ) 

বৈষ্ণব সাধক রূপে ইহারা পরিচিত হইয়া উঠেন। 
মাধবদেবের আগমনে শঙ্করদেবের বৈষ্বধন্ম অনেক বেশী 

শক্তিশালী হয় এবং মাধব গণ্য হন তাহার প্রধান শিষ্যরূপে । উত্তর- 

কালে অসমীয়া বৈষ্বদের এক প্রখ্যাত নেতা বলিয়৷ মাধবদেব 

কাত্তিত হইয়া উঠেন। শঙ্করদেবের তিরোধানের পরেও মাধবদেব 
তাহার অসামান্য সংগঠন শক্তি নিয়া বৈষ্ঞবধর্মের উজ্জীবন সাধন 

ক/রন, নিজন্ব সাধন পদ্ধতি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভিতর দি ভক্কি- 

অ'ন্দোলনের শ্রোতকে আরও বেগবতী করিয়া তোলেন । 

অতঃপর আর একটি বিচার-সংঘর্ষেও শঙ্করদেবকে লিগু হইতে 
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হয়। অহোমরাজ চুহুমুণ্-এর সভায় হঠাৎ একদিন শঙ্করদেবের 
ডাক পড়িল। সদলবলে সেখানে তিনি উপস্থিত হইলেন। 

রাজা কহিলেন, “শঙ্করদেব, আপনি আমার রাজ্যে বসবাস 

করছেন, ভালো কথা । কিন্তু আপনি নাকি নূতন বৈষণবধর্ম্ম প্রচারের 
অছিলায় নানা অনাচার করে চলেছেন । হিন্দু ধর্মবিরোধী ও বেদ- 
বিরোধী পাপ কার্যে আপনি লিপ্ত আছেন। রাঁজসভার পগ্ডিতেরা 

আর তান্ত্রিক মোহান্তের এই অভিযোগ এনেছেন আপনার বিরুদ্ধে!” 
শঙ্করদেব প্রশান্ত কঠে কহিলেন, “মহারাজ, আমি হিন্দুধশ্মের 

ক্ষতিসাধন করছি, এ অভিযোগের কোন তিত্তি নেই । বরং হিন্দ্র- 

ধন্মকে বাচানোর জন্য, লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরে ধর্দের দীপ 

জ্বালানোর জন্যই আমি উৎসর্গ করেছি আমার এই জীবন ।” 

“বেশ তো, তা হলে আপনি সভায় উপস্থিত আভযোক্তাদের 

সঙ্গে বিচারে বন্থুন। শাস্ত্রীয় যুক্তি তথ্য দিয়ে আপনার নৃতন ভক্তি 
ধর্মের যৌক্তি কথা ও কল্যাণকারিতা প্রমাণ করুন|” 

অহোম রাজ সনাতন-পন্থী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দ্বারা সব সময়ে 

পরিবৃত থাকেন এবং রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের পুষ্ঠপোষক রূপে নিজেকে 
তিনি জাহির করিতে চান। তাছাড়া, রাজসভার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা 

এসময়ে কেবলি তাহাকে উস্কানি দিতেছেন শঙ্করদেবের বিরুদ্ধে, 

কারণ শঙ্করদেবের বৈষ্বধর্ণম ব্র।ঙ্ষণ পুরোহিতের প্রাধান্ত মানিয়। 
চলে না| শুদ্র ও অস্ত্যজদের দেয় সর্বপ্রকার সামাজিক অধিকার ৷ 

শঙ্করদেব বুঝিলেন, রাজার রক্ষণশীল পগ্ডিতেক তাহাকে সহজে 
নিষ্কৃতি দিবে না। তবুও ইষ্টনাম স্মরণ করিয়া তনি আপন ধর্মের 
তত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে উঠিয়া ফ্াড়াইলেন | সাড়ম্বরে শুরু হইল ধর্ম 

বিচার সতা।। 

সর্ধব দর্শন ও সর্ধব ধর্মের তত্ব সম্পর্কে শঙ্করদেব দীর্ঘকাস্গ 
আলোচনা! কক্ষিয়া আমিতেছেন। সারা ভারতের পণ্ডিত এবং 

সাঁধকদের দৃষ্টিতঙগী তাহার অজান। নয়। তাছাড়া, নিজের বৈষ্ণব- 
ধর্মের গ্রচারকে তিনি' গ্রহণ করিয়াছেন ঈশ্বরের এক আদিষ্ট 
কর্মরূপে, সারা আসামের জনজীবনে আত্মিক উজ্জীবন আনয়ন 
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করিতেও তিনি দৃঢ়স্কল্প । সাধনার উৎকষ্ট, পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের 
দিক দিয়া শঙ্করদেব অনন্যসাধারণ। তাই তাহার সহিত কুপমণ্ডক 
ও রক্ষণশীল পণ্ডিতের! আটিয়া উঠিতে পারিবেন কেন? অল্পকাল 

মধ্যেই শঙ্করদেব তাহার প্রতিপক্ষকে সেদিন পরাস্ত করিলেন। 
শঙ্করদেব গৃহে ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু কুচক্রী ব্রান্গণদের 

ষড়যন্ত্র-জাল ছিন্ন হইল না। অহোমরাজও তাহার উপর পুর্ব্ববৎ 
বহিলেন বিদিষ্ট। 

ইহার কিছুদিন পরে শঙ্করদেবের জীবনে একটি অবাঞ্চিত ঘটনা 

ঘটিয়া যায়। অহোমরাজ তখন ধুয়াহাট। অঞ্চলে হাতী ধরার জঙ্ 
নির্দেশ দিয়াছেন । এই নির্দেশ অন্থ্যায়ী হাতীর খেদা বা অবরোধ- 

বেষ্টনী নিশ্মীণের জন্য সরকারী কন্মচারীদের সহিত গ্রামের 

লোকদেরও সহযোগিতা! করিতে হয়। গ্রামবাসীর। ভিন্ন ভিন্ন দলে 

বিভক্ত হয় এবং নিদ্দিষ্ স্থানসমূহে বড় বড় কাষ্ঠখওড দিয়া খেদার 
অংশবিশেষ গড়িয়া তোলে । হাতীর দল যখন উগ্রমুস্তি হইয়া খেদার 
বেষ্টনী ভেদ করিতে চায়, তখন প্রত্যেক গ্রামীণ দলকে তাহার 
প্রতিরোধ করিতে হয়। যাহাদের দোষে হাতী পলায়ন করে রাজ 

সরকার তাহাদের কঠোর শাস্তি বিধান করিয়! থাকেন। 

সেবারকার খেদ অভিযানে শঙ্করদেবও গ্রামবাসীদের সঙ্গে 

আসিয়াছেন। ছূর্াগ্যক্রমে তাহার লোকজনদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানটি 
দিয়াই বুনো হাতীর দল কঠোর বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং পলাইয়া 
যায়। শঙ্করদেবের বিরোধী ছৃষ্টচক্র এবার সক্রিয় হইয়। উঠে এবং 

চরম দণ্ড বিধানের জন্ত রাজাকে প্ররোচিত করিতে থাকে । 

অহোমরাজ এবং তাহার কর্মচারী ও পুরোহিতের! এ যাবৎ 
নানা উপদ্রবই শঙ্করদেব ও তাহার অনুগামী বৈঞবদের উপর 
করিয়াছেন। শঙ্করদেব তাহাতে ভ্রক্ষেপ করেন । কিন্তু এ্রবারকার 

পরিস্থিতি তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। তিনি বুঝিলেন, রাঁজার 

এই বিরোধিতার মুখে তাহার বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও প্রসার সম্ভব 
নয়|। বরং রাজার অত্যাচারের কলে তাহার এই নূতন গড়িয়া উঠা 

ভক্তি-আন্দোলন হুইবে সমূলে বিনষ্ট । 



১৪২ ভারতের সাধক 

ভক্তদের সহিত পরামর্শ করিয়া! তিনি স্থির করিলেন, অবিলম্বে 

সদলবলে তাহার! এই স্থান ত্যাগ করিবেন, আশ্রয় নিবেন কামরূপ 
জেলায়। এ অঞ্চল তখন কোচরাজ নরনারায়ণ ও তাহার ভ্রাতা 

চিল রায়ের শাসনাধীন। আইন ও শৃঙ্খলার অবস্থা সেখানে উন্নত- 
তর, এখানকার মত হুষ্ট পুরোহিত চক্র সেখানে ততটা সক্রিয় নয়। 

একদল অন্ুগামীসহ শঙ্করদেব গোপনে ধুয়াহাটা ত্যাগ করিলেন। 
কিন্ত বিপদে পড়িলেন তাহার প্রধান শিষ্য মাধবদেব এবং জামাত' 

শ্রীমান হরি । উভয়ে রাজরক্ষীদের হাতে বন্দী হইলেন | মাধবদেব 
লন্গ্যাসী বলিয়! অহোমরাজ তাহাকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু হরিকে 

দেওয়। হইল মৃত্যুদণ্ড । এই ঘটনায় বৈষ্ণবদের মধ্যে ত্রাসের সার 
হয় এবং অনেকে অহোম রাজ্য ছাড়িয়া অন্থত্র চলিয়া যান। 

কামরূপ জেলায়, বরপেটার নিকটে পটবৌসি গ্রামে শঙ্করদেব 
এবার তাহার নূতন নিবাস স্থাপন করেন। ভক্ত বৈষ্ণবদের জন্য 
একটি ত্র এবং নামঘরও এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন হইতে এই 
স্থানটি হয় শঙ্করদেবের প্রধান সাধনগীঠ ও প্রচার কেন্দ্র। 

কিছুদিনের মধ্যেই মহাপুরুষ শঙ্করদেবের খ্যাতি কামরূপের 

সর্ধ্বক্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। একের পর এক আলিয়া উপস্থিত হন 

তাহার চিহ্নিত অন্গামী সাধকগণ। দামোদরদেব, হরিদেব এবং 

অনস্ত কগুলী ইহাদের অন্ততম | এই তিনজন ভক্ত সাধকই জাতিতে 
ব্রাহ্মণ । শঙ্করদেবের সাধন এশ্বধ্য, ব্যক্তিত্ব ও উদার ধর্ম ইহাদের 
উদ্ধদ্ধ করে বৈষ্ণব মতবাদ গ্রহণে । উত্তরকালে ইহারা অসমীয়া 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক একটি স্তম্ত রূপে পরিচিত হইয়! উঠেন। 

বরপেট। অঞ্চলে থাকাকালে, প্রবীণ আচার্য্য শঙ্করদেব আর 
একবার ভারতের তীর্থসমূহ দর্শনে বহির্গত হন। এবার সঙ্গে থাকেন 
শতাধিক তক্ত শিষ্য। এই সময়কার ভ্রমণকালে শঙ্করদেব পুরীধামে 

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তের সাক্ষাৎ লাভ করেন।১ ভারতের অন্তান্ত তীর্থ 
১ শঙ্করদেবের জীবনীকারদের মতে, শ্রীচৈতন্তের সছিত তাহার এই 

সাক্ষাৎ ঘটে হ্বপ্পকালের জন্ত, এ সময়ে আলাপ-আলোচন! বা! মতবিরোধের 
কোন স্থঘোগ তিনি পান নাই। 
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ও সাধনপীঠে গিয়াও সমকালীন বহু সিদ্ধ সাধক ও মহাত্মাদের সহিত 

তিনি মিলিত হন। ইহার ফলে, একদিক দিয| 'মসমীয়া বৈষবধর্ম্দ 
যেমন নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়, তেমনি উত্তর ও পশ্চিম ভারতের 

ভক্তি আন্দোলনের সহিত, মানসলোকের সহিত, আসামের নবীন 

বৈষ্ঞবধর্মের যোগস্থত্র রচিত হয়, নৃতন এঁক্যবন্ধন গড়িয়া! উঠে। 

আসামে ফিরিয়া আসার পর শঙ্করদেব তাহার ভক্তি-আন্দোলনে 

সঞ্চারিত করেন নৃতন উৎসাহ নৃতন প্রেরণা । সর্ব জাতি ও বর্ণের 
মধ্যে তাহার প্রচারিত তত্ব জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে থাকে । নৃতন 

বৈষ্বধর্মের এই জনপ্রিয়তা ও এই প্রসার কামরূপের শাক্ত 
আচার্য ও পুরোহিতদের চঞ্চন করিয়া তোলে । কোচরাজ 
নরনারায়ণের কাছে সবাই মিলিয়া উপস্থিত হন । 

করজোড়ে তাহারা কহেন, “মহারাজ, আপনি এদেশের অধিপতি, 

ধর্ম ও সমাজের রক্ষক। কিন্তু আপনি বর্তমান থাকতে এসব কি 

হচ্ছে, বলুন তো । দেশ উচ্ছন্ন যাচ্ছে, ধন্ম যাচ্ছে রসাতলে ।” 

“কি ব্যাপার, আপনারা সব খুলে বলুন ।” 

“মহারাজ, শঙ্করদেবের অনাচার যে সীম ছাড়িয়ে যাচ্ছে। 

কায়স্থ হয়েও সে আচার্য হয়ে বসেছে । জাতিবর্ণের পার্থক্য সে 

মানে না, প্রাচীন ধন্ম্ীয় অনুষ্ঠানকে করে উপহাস। ম্নেচ্ছের মত 
তার আচার-আচরণ । উদার বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তন করার অছিলায় 
বেদ-বহিভূ্ত এক নৃতন ধর্ম্ম সে প্রচার করছে। নিম্ন বর্ণের মানুষ, 

অর্ধসভ্য পাহাড়ী, এরা সবাই দলে দলে তার সঙ্গে যোগ দিচ্ছে । 

এর প্রতিবিধান আপনাকে করতেই হবে ।” 

নরনারায়ণ ধন্মপরায়ণ, বিবেচক ও স্থিরবুদ্ধি। কহিলেন, “বেশ, 
আমি শঙ্করদেবকে রাজসভায় ডেকে আনছি । কিন্তু তার বন্তব্যও 

আমি শুনবো । আপনার। সভায় উপস্থিত থেকে যুজিপ্রমাঁণ সহযোগে 
তার মতবাদ করবেন খগ্ডন।” 

শঙ্করদেব তাহার ভক্ত শিষ্াদের নিয়া রাজা! নরনারায়ণের সভায় 

উপনীত.হুন। শাক্ত আচার্যেরাও সবাই সদলবলে উপস্থিত । 



১০৪ ভারতের লাঁধক 

অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়! শঙ্করদেব দৃপ্ত তঙ্গীতে কহিলেন, 
“মহারাজ, আমার বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করে বিষু বা তাহার অবতার 
শ্রীকফের উপাসনা | বেদে বিষণ উপাসনার কথ! রয়েছে। স্মৃতি ও 
পুরাণে আছে কষ্টের মাহাত্ম্য । তাছাড়া, বিশেষ ক'রে তাগবত 

পুবণের ভিত্তিতে আমার বৈষ্ণবীয় ধর্ম প্রতিষ্টিত। শুধু তাহি নয়, 
শুদ্ধাভক্তি, কষণদাস্ত আর সদাচার হচ্ছে এই বৈষ্ণবধর্মের মূল কথা । 
এক বেদ বহিভভূতি বলা হচ্ছে সত্যের অপলাপ ।” 

শাক্ত আচার্যযদের মধ্যেও প্রতিভাধর পণ্ডিতের রহিয়াছেন। 

তন্ত্রশান্ত্র ও তন্ত্র সাধনার তত্ব তাহারা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। 

শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের জন্য প্রয়াসী হন। 
শহ্করদেব তখন এঁশী প্রেরণায় উদ্বদ্ধ। শাস্ত্রীয় যুক্তিপ্রমাণ অজস্র 

ধারায় নির্গত হইতেছে তাহার ক হইতে, ভক্কিপ্রেমের দিব্য ভাব- 
মযতায় প্রদীপ্ত হইয়াছে তাহার বদনমণ্ডল। ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের 
দিকে সভাজনেরা বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া নিনিমেষে তাকাইয়া' আছে। 

শাক্ত পণ্ডিতের এবার নিস্তেজ হইয়! পড়েন । নিঃশব্দে নত শিরে 
গ্রহণ করেন নিজ নিজ আসন। 

রাজ! নরনারায়ণ উপলব্ধি করিলেন, শঙ্করদেব একজন অসামান্ঠ 

মহাপুরুষ এবং ঈশ্বরের আদিষ্ট কর্মব্রত উদ্যাপন করিতে তিনি 
আবির্ভূত হইয়াছেন। কৃতাঞ্রলিপুটে কহিলেন, “আচাধ্য, আপনি 
কপা ক'রে আসন পরিগ্রহ করুন। আমরা বুঝতে পেরেছি, আপনার 

নব বৈষণবধন্ম তার প্রাণশক্তি আহরণ করেছে বেদেরই উৎম থেকে । 
আপনার এই ধর্ম আসামের জনজীবনকে পরিশুদ্ধ করুক। নৃতনতর 
ধন্ম্ীয় উজ্জীবন এদেশে দেখা দিকৃ্-_তা-ই আমি কাম্য বলে মনে 
করি ।” 

রাজা নরনারায়ণ ও তাহার ভ্রাতা সেনাপতি চিল! রায় শঙ্করদেবের 

প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। উভয়ে তাহার নিকট মন্ত্র দীক্ষাও 

প্রার্থনা করেন। কিন্তু শঙ্করদেব তাহাতে রাজী হন নাই। রাজাকে 
বুঝাইয়া বলেন, “মহারাজ, আপনার ধৃতি হচ্ছে রাজমিকতা! | দিন- 

চধ্যা অন্থরূপ। যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আপনি করছেন, তা-ই 



শঙ্বরদেব ১৪৫ 

আপনি আপাততঃ অনুসরণ করুন। আমার প্রচারিত ধর্মে নিবৃত্ধি 

ার্গই বড় কথা, দে মানসিকতা, ত্যাগ তিতিক্ষা আর নীতিনিষ্ঠা 

গামি আপনার ওপর চাপাতে চাইনে। তবে, একথা জানবেন, 

আপনার ও আপনার ভ্রাতার আত্মিক জীবনের যে কোন সমস্তায় 
আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে |” 

শঙ্করদেব বরপেটায় ফিরিয়া আসিলেন। পুর্ব রত রহিলেন 
৬এক্তি-উপাসন। ও নামধন্মের প্রচারে । 

রাজা নরনারাঁয়ণ ও চিল! রাঁয় এই বৈষ্ণব মহাপুরুষকে অত্যন্ত 
গভীরভাবে শ্রদ্ধা করিতেন, মাঝে মাঝে উপদেশ গ্রহণের জন্ 

রাজধানী কুচবিহারে তাহাকে সাদরে আহ্বান করিতেন | 

ভক্তিমান্ চিল! রায় কুচবিহাার নগরের অনতিদূরে ভেলাভাঙায় 

শঙ্করদেবের জন্য একটি সত্র নিম্মাণ করিয়া দেন। তাহার আশ! ছিল, 
এই সব্রকে উপলক্ষ করিয়া কোচ রাজপরিবারের সহিত শঙ্করদেবের 

যোগাযোগ আরে নিবিড় হয়া উঠিবে, মহাপুরুষের সান্নিধ্য ও 

ক্পালাভে তাহারা ধন্ত হইবেন- এ আশা তাহার অনেকাংশে সফল 

হইয়াছিল । 

শহ্করদেবের ভক্তি-আন্দোলনের পুণ্যধার! ক্রমে বিস্তারিত হয় 
সারা আসামের দিকৃবিদিকে | মাধবদেব, দামোদরদেব প্রভৃতি তাহার 

প্রধান শিষ্যেরা একদিকে যেমন ছিলেন ভক্তিসিদ্ধ, অপরদিকে 

তেমনি ছিলেন সংগঠন-নিপুণ ও প্রচারকুশল । আসামের জনজীবনে 
ইহাদের নেতৃত্ব তখন সুপ্রতিষ্ঠিত । দেশের সর্বত্র সত্র আর নাম- 
ঘরের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। শঙ্করদেবের অসমীয়৷ ভাগবত্ত 

হইয়াছে সহত্র সহত্র মানুষের নিত্যপাঠ্য মহাপবিত্র গ্রন্থ । অগণিল্ত 
ভক্ত নরনারী তাহার কীর্তন, বরগীত, অংকিয়-নাট আর তাওয়ানা'র 
বসমাধুর্ধ্যে হইতেছে অভিসিঞ্তি। উচ্চ ও মধ্যবর্ণের মান্গুষই শুধু 
নয়, অস্তযজ শুদ্র ও অর্থসভ্য পার্বত্য নরনারীও শক্করদেবের প্রসাদে 

মত্ত হইয়াছে কৃষ্ণনাম রসে। নামধর্মের জয়গানে আজ তাছার৷ 

মুখর হইয়া উঠিয়াছে। 



১০৬ ভারতের সাধক 

এম্বরীয় ব্রত উদযাপনের পাল। এবার সমাপ্তির পথে । শক্করদেব 
কিছুদিনের জন্ক ভেলাডাঙার সত্রে বাস করিতেছেন | এই সময়ে 
ধীরে ধীরে ১৫৬৯ খুষ্টাব্বের এক চিহিিত দিনে চিরবিদায়ের লগ্নটি 

সমাগত হয়| বহু তক্ত ও দর্শনার্থীদের সমক্ষে আপন প্রিয়তম শিত্ত, 
চির-ব্রক্মচারী মহাবৈষণব মাধবদেবকে সেদিন প্রদান করেন তাহার 
বৈষ্বগোষ্ঠীর নেতৃত্বের আমন৯*। তারপর কৃষ্ণরসে রসায়িত সিদ্ধ 
মহাপুরুষ মরদেহ ত্যাগ করিয়! প্রবিষ্ট হন নিত্যধামে। 

১ শঙ্করদেবের পুত্র ছিলেন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণৰ নাধক এং সম্প্রদায়ের একজন 
প্রথম শ্রেণীর নেত', তাঁই মগুলীর নেতার আগন অনেকে তাঁহাকেই দিতে 
উৎস্থৃক ছিলেন। কিন্ত শঙ্বরদেব এ দাবী অগ্রাহ করিয়। মনোনীত করেন 

ভক্তঞ্রেষ্ঠ মাধবদেবকে । 



গোস্বাসী বরপুলাথ দা 
নীলাচলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তের অন্যতম প্রধান পরিকর ও 

লীলাসঙ্গী ছিলেন রঘুনাথদাস। দৈম্যময় বৈষ্ণবীয় ভজন আর 
ব্রজরসের নিগৃঢ় সাধনার অপূর্ব সমাহার দেখা গিয়াছল তাহার 
জীবনে । মহাপ্রভুর প্রেরণায় বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা যে বিরাট 
তক্তিসাম্রাজ্য গাঁড়িয়া তোলেন, রঘুনাথ ছিলেন তাহার অন্যতম 

ধারক ও বাহক। 
সংসার-জীবনে তিনি ছিলেন সমকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ ভূম্যধি- 

কারীয় একমাত্র পুত্র । পিতা ও পিতৃব্যের অফুরস্ত সহ, প্রাসাদের 
রাজসিক বিত্ত বিভব ও ভোগৈশ্বযা, রূপসী তরুণী ভাধ্যার প্রেম, 
কোন কিছুই তাহাকে ধরিয়। রাখিতে পারে নাই, সর্ববন্থ ত্যাগ করিয়! 
উল্াদের মত তিনি বাহির হইয়াছেন সর্ববময়ের সন্ধানে । পরম 

সৌভাগ্যের ফলে প্রেমঘন বিগ্রহ শ্রীচৈতন্তের চরণে আশ্রয় নিয়! 
হইয়াছেন কৃতকৃতার্থ। 

শ্রীচৈতন্যের কৃপা আর তাহার “দ্বিতীয় স্বরূপ” স্বরূপ দামোদরের 
শিক্ষায় রঘুনাথের সাধনজীবন অচিরে ধন্য হইয়া! উঠে ও ব্রজরসের 
পরমতথ্থের সন্ধান তিনি অবগত হন। উত্তরকালে তাহারই মাধ্যমে 

বুন্দাবনের অন্তরঙ্গ সাধক মহলে মহাপ্রভুর গম্ভীরালীলার তত্ব ও 

ব্রজ্ঘরসের মহিম। প্রচারিত হয়। রঘুনাথের পরমভক্ত কৃষ্দাস 
কবিরাজ তাহার চেতম্তচরিতামৃতের ভিতর দিয়া এই রসের মাহাত্ম্য ই 

বিস্তারিত করিয়াছিলেন গৌড়ীয় ভক্ত-সমাজে । 
কবিরাজ গোস্বামীর ছন্দোবদ্ধ পদে এ তথ্যটি পরিষ্ফুট £ 

চৈতন্যের লীলা রত্ব সার স্থরূপের ভাণ্ডার 
তিহো৷ থুইলা.রঘুনাথের কণ্ঠে। 

তাহ! কিছু যে শুনিল তাহা ইহ! বিবরিল 
তক্তগণে দিল ইহা ভেটে ॥ 
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ছোট বড় ভক্তগণ বন্দে। সবার শ্রীচরণ 
সবে মোর করহ সন্তোষ । 

স্বরূপ গোসাঞ্চির মত রঘুনাথ জানে যত 
তাহা লিখি নাহি মোর দোঁষ ॥ 

(চৈ, চ, মধ্য ২) 
অতুল এশ্বধ্যের মধ্যে পালিত হন রঘুনাথদাস। তিনি শুধু 

সপ্তগ্রামের পৈতৃক জমিদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারীই ছিলেন না, 
এই জমিদারী পরিচালনার ভারও পিতা ও পিতৃব্য শেষের দিকে 

তাহার উপর ন্যস্ত করেন। কিন্তু রঘুনাথের জন্মগত সাত্বিক সংস্কার 

রাজসিক কণ্ম ও বৈষয়িক পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ! করে, 
জীবনে ভাহার ঘটায় বিস্ময়কর রূপাস্তর | 

আনুমানিক ১৫০১ খৃষ্টাব্দে মহাবৈষ্ণব রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। 

পিতার নাম গোবর্ধনদাস মজুমদার ৷ জ্যেষ্ঠতাত হিরণ্যদাসের কোন 
সম্তান ছিল না, রঘুনাথকেই পুত্র নিধিবশেষে অপার নহে তিনি 
পালন করিতে থাকেন। সপ্তগ্রামের নিকটে চন্দনপুর বা৷ টাদপুরে 
ছিল মজুমদারের পৈতৃক নিবাস। 

সপ্তগ্রামের এই স্ুবিখ্যাত জমিদারবংশের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও 

অর্থাগম সম্বন্ধে ঠতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন, “বজদেশে 
রাঢ়ভূমিতে সপ্তগ্রাম অতি প্রাচীন স্থান। যেখানে সুরধুনী গ্গ। 
তাহার ভাগীরথী, যমুনা ও সরন্বতী নামক ত্রিধারায় পুনবিমুক্ত হইয়! 
স্েহসিক্ত বঙ্গভূমিকে পুণ্যবত্তী করিয়াছে, সেই “মুক্ত” ত্রিবেণীর 
সঙ্লিকটে এই অপ্তগ্রাম অবস্থিত। পুরাণে কথিত আছে, প্রিয়ব্রত 
রাজার সপ্পুত্র সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া এই পবিত্র সঙ্গমস্থলে 
সাধনাসন পাতিয়া কঠোর তপস্ত। করিয়াছিলেন, তাহাদের সেই 
তপঃক্ষেত্রগুলি একব্রযোগে সপ্তগ্রাম নামে অভিহিত হয়। হিন্দুরাজত্ 
কালে এইস্থানে স্ুুপবিত্র তীর্ঘক্ষেত্র ছিল। পূর্বদিকে ভাগীরধী, উত্তরে 
সরদ্বতী নদীর উপর অবস্থিত বলিয়া ইহা ক্রমে একটি ধাণিজ্যবহুল 
সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয় । কবি কম্কণের চণ্ডী কাব্যে আছে _- 
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পপ্তগ্রামের বণিক কোথায় না যায়। 

ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নান। ধন পায় ॥ 
তীর্থমধ্যে পুণ্যতীর্ঘ ক্ষিতি অন্ুপম। 

সপ্তঝষির শাসনে বলায় সপ্তগ্রাম ॥ 

“মুসলমান আমলেও সপ্তগ্রামের সে সমৃদ্ধি ছিল। উহা তখন 

পার্খবব্তী স্থান লইয়া! একটি মুলুক বা! খগ্ুরাজ্যে পরিণত হয়। 
পাঠানের যুদ্ধ জয় করিলেও সমগ্র বঙ্গদেশ সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিতে 
তাহাদের অন্ততঃ ছুই শতাব্দ লাগিয়াছিল। এঁ সময়ের মধ্যেও 

রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা হয় নাই। সপ্তগ্রাম মুলুকের বিলিবাবস্থা 

লইয়! সর্বদা এত বিবাদ বিসম্বাদ হইত যে উহাকে লোকে “বুলবাদ- 

খানা” বা বিদ্রোহস্থান বলিত। পাঠান সুলতানগণ স্বাধিকারভূক্ত 
দেশকে কতকগুলি মুলুক বা মহলে বিভক্ত করিয়া নি্দিষ্ট কালের 

জন্য বাধিক মোক্তা রা্ন্ব আদায়ের অঙ্গীকারে সঙ্গতিপন্ন লোককে 

ইজার1 দিতেন । যাহারা এই সকল মুলুকের »৯জারাদার হইতেন, 
'ভাহাদিগকে সাধারণত মজুমদার বা দেশাধ্যক্ষ বল! হইত। 

মোগল আমলে এই সকল মুলুক লইয়া এক একটি সরকার গঠিত 

হয়, মজুমদারের! জমিদার হন। এখন একট! পরগণার আংশিক 
অধিকারীকেও জমিদার বলে, তখন একটা মহলের মধ্যে এক বা 

ততোধিক পরগণা অস্তভূক্ত থাকিত। আমরা যে সময়ের কথা 
বলিতেছি, তখন সপ্তগ্রাম একটি বিস্তীর্ণ মূলুক এবং বাধিক বারলক্ষ 
টাক! মোক্ত। রাঁজন্য দিবার অঙীকারে উহার ইজার। লইয়াছিলেন 

ছুই জন মৌলিক কায়স্থ-_ছ্ই ভ্রাতা, হিরণ্যদান ও গোবধ্ধনদা্গী । 

পাঠান আমলে বঙ্গের বহুস্থানে মৌলিক কায়স্থগণ অভিযান-পরায়ুণ 
গুপনিবেশিক, স্বজাতিরক্ষক সাহসী বীর এবং প্রবল পরাক্রাস্ত 

শাসকরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উহারাই গুরু পুরোহিত 
রূপে এবং আত্মীয়-কুটুম্বর্ূপে বহু কুলীনের আশ্রয়দাত। ছিলেন। 
হিরপ্য গোবদধ্ধনও সেই জাতীয় কায়স্থ বীর ; তাহাদের পিতৃপুরুষের 
কোন বিশেষ পরিঞয় আমর! পাই না বটে, কিস্ত তাহাদের কোন 
বিশেষ গুণ, সন্মান বা প্রতিপত্তি না থাকিলে অসংখ্য রাজান্ুগৃহীত 



১১৪ ভারতের সাধক 

পাঠান আমীরের কবল হইতে তাঁহারা কোন মুলুকের বন্দোবস্ত 
লইতে পারিতেন না| বন্দোবস্ত লইলেও তাহাদের অনেক শক্র 
জুটিয়াছিল। এই ভ্রাতৃঘ্য় “বারলক্ষ দেন রাজায়, সাধেন বিশ লক্ষ” 
অর্থাৎ তাহাদের হস্তবুদ আদায় হইত বিশ লক্ষ টাকা, তন্মধ্য হইতে 
বারলক্ষ টাক রাজন্য দিয়া আট লক্ষ টাক! লাভ থাকিত। * ইহা ত 

শুধু ভূমিকারের আয়, সপ্তগ্রামের বিপুল বাণিজ্যাদি নানাজাতীয় 
শুন্ধ হইতে তাহাদের আয় আরও ৩1৪ লক্ষ টাকা আয় হইত। 

সুতরাং তাহাদের মোট বাধিক আয় ১০।১২ লক্ষ টাকার কম নহে, 

উহ! দেখিয়া কত জনের নেত্র পীড়া জন্মিত। বর্তমান সপ্তগ্রাম হইতে 

এক মাইল দুরে কৃষ্ণপুর গ্রামে হিরণ্য গোবর্ধনের রাজপ্রাসাদতুল্য 

বসতি বাটী ছিল। 

“ধনৈশ্ব্য ও রাজপ্রতাপের সঙ্গে দান-ধ্যান ও সংকার্য্যের 
গৌরবও তাহাদের কম ছিল না। «গৌড়ে গোবর্ধনে! দাতা” বলিয়। 

প্রবাদ-বাক্য এই যশ কীর্তন করিত। কবিরাজ গোস্বামী প্রাণ 
খুলিয়া তাহাদের গুণের পরিচয় দিয়াছেন ।-_ 

“মহৈশ্ব্্যযুক্ত দোহে বদান্ত ত্রহ্মণ্য । 
সদাচার সৎকুলীন ধান্মিক অগ্রগণ্য ॥ 

নদীয়াবাসী ব্রাঙ্গণের উপজীব্য প্রায় | 
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায় ॥ 

(চৈ, চৈ, মধ্য, ১৬শ ) 

নদীয়া অঞ্চলের বনু ব্রাহ্মণ তাহাদের প্রদত্ত নিক্ষর ভূমি অথবা 

সাময়িক বৃত্তি পাইয়। জীবনধারণ করিতেন । বিপুল তাহাদের বিভব, 
ধর্মে ভাহাদের একাগ্র নিষ্ঠা, দেশভরা তাহাদের যশ, রাম-লঙ্ষষণের 
মত তাহার! অভিন্ন হৃদয়--অতভাব তাহাদের কিছুরই ছিল ন!। 
কেবলমাত্র বছকাল পর্যন্ত উভয়ে অপত্য নেছে বঞ্চিত ছিলেন। 
জ্যেষ্ঠভ্রাতা হিরণ্যদাস অপুত্রক, আর কনিষ্ঠ গোবর্ধনের ছিল একটি 
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মাত্র সম্তান--রঘুনাথ১।” এই রঘুনাথই ছিলেন বংশের প্রদীপ ছই 
ভ্রাতার নয়নের মণি । 

অতুল এশ্বর্য আর স্সেহমমতাঁর পরিবেশে রঘুনাথ লালিত হন। 
পিতা ও পিতৃব্যের অভিলাষ, রঘুনাথ হইবেন আদর্শ ধনী পরিবারের 
উপযুক্ত পুত্র। বংশের রাজসিক ধার! তিনি অক্ষুণ্ন রাখিবেন, ভূম্য- 
ধিকারের পরিচালনায় যেমন দক্ষ হইবেন, তেমনি সুনাম অর্জন 
করিবেন দানশীলত! ও পুণ্যকর্মে । কিন্তু এ অভিলাষ তাহাদের পুর্ণ 
হয় নাই। জন্মগত সাত্বিক সংস্কার নিয়! রঘুনাথ জন্মিয়াছিলেন, তাই 

ত্যাগ বৈরাগ্যের ধারাটিই উত্তরকালে আত্ম-প্রকাশ করিতে দেখা 
যায় তাহার জীবনে । 

তখনকার দিনের বাংলায় সংস্কৃত পঠন-পাঠনের বড় আদর ছিল । 

নবদ্বীপ ছিল সেকালের অক্সফোর্ড ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে 
পড়ুয়ারা এখানে পড়িতে আসিত, নব্যন্যায় ও অন্যান্য দর্শন আয়ত্ত 

করিয়া দেশে ফিরিত। সপ্তগ্রাম এবং পুব্ববঙ্গের কয়েকটি কেন্দ্রেও 
বর্তমান ছিল শান্ত্রপাঠের আদর্শ পীঠ। 

হিরণ্য ও গোবদ্ধন ছুই ভ্রাতাই ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় সুপগ্ডিত। 
শাক্সরবিদ পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্তও তাহার! বিখ্যাত ছিলেন। 
তাই ছুই ভাতাই রঘুনাথের শান্তর শিক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। 
গুহে বসিয়া বালককে পড়াইবেন, এমন কয়েকজন অধ্যাপক নিয়োগ 

কর! তাহাদের মত ধনীর পক্ষে কঠিন কিছু নয়। কিন্তু হিরণ্যদাস 

তাহা করেন নাই । চিরাচরিত ভারতীয় প্রথা মত ছাত্রের অধ্যাপকের” 

'মাবাসে থাকিয়াই পাঠ সমাপন করে, তাহার সাহচর্য্য ও তত্বাবধানে 

জীবন গড়িয়া তোলে । এই প্রথাই তিনি অনুসরণ করিলেন ; বালক 
রঘুনাথকে পাঠাইয়। দেওয়। হইল কুলপুরোহিত বলরাম আচার্য 
গৃহে। এখানে থাকিয়াই রঘুনাথ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । 
চতুষ্পাঠীর অঙ্টান্ত ছাত্রের মতই সাধারণ আহার বিহার ও পরিচ্ছদে 
তিনি অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেন | বলবাম আচার্য্য শুধু শান্ত্রবিদ্ই 

১ সপ্ত গোস্বামী £ সতীশচন্ত্র মিত্র 
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ছিলেন না, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বলিয়! তাহার সুনাম ছিল। গ্রামে কোন 
সাধুসস্ত উপস্থিত হইলে তাহার গৃহেই হইত সেবার ব্যবস্থা । এই 
পরিবেশে থাকিয়া বালক রঘুনাথ সাধুসেবা ও সদাচারের দিকেই 
বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতে থাকেন । 

বলরাম আচার্য যেমন শান্ত্রপারজম, বালক বিদ্ধার্থী রঘুনাথও 
তেমনি অদাধারণ মেধ প্রতিভার অধিকারী | তাই কয়েক বৎসরের 
মধ্যেই সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে রঘুনাথ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। 

উত্তরকালে ভক্ত রঘুনাথ যে রসমধুর স্তবমাল! রচনা করেন, 

তাহার মূলে রহিয়াছে বালককালের শিক্ষার এই উৎকর্ষ এবং 
সাফল্য । 

নামমুণ্তি হরিদাস ঠাকুর সে-বার বেনাপোল হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে 
টাদপুরে আসিয়। উপস্থিত হন। বলরাম আচার্য সাদরে তাহাকে 

জানান অত্যর্থনা। নিভৃত একটি স্থানে পর্ণকুটির তৈরী কর! হয় 
এই ভক্ত অতিথির জন্য | সেই কুটিরে বাস করিয়া হরিদাস তাহার 
নিত্যকার জপ ও নামকীর্থঘন সমাধা করিতেন আর বলরাম 
আচার্যের গৃহে গিয়া করিতেন ভিক্ষা নির্বাহ ! 

. বালক রঘুনাথের কৌতৃহলের অস্ত নাই। সুযোগ ও অবসর 
প/ইলেই তিনি ঘুর্ঘুর্ করেন হরিদাসের পর্ণকুটিরের আশেপাশে । 
হরিদাস বলরাম ভবনে আসিলে যুক্তকরে তিনি সম্মুখে গিয়া! দাড়ান, 
ধন্য হন তাহার আশীর্বাদ ও ন্েহস্পর্শে|। দিনের পর দিন এই 
শ্সন্ধ বৈফবের ভজননিষ্ঠ। ও দৈশ্যময় সাধনা দেখিয়া রঘুনাথ বিস্ময়ে 
অভিভূত হন, দিব্য ভাবুটবেশের ছবিটি কোমল ভ্ৃদয়ে চিরতরে 
অঙ্কিত হইয়৷ যায়। 

শুধু বলরাম আচার্ধ্যই নন, হিরপ্য ও গোবর্ধনও ছিলেন ভক্তি- 

সিহ্গ হরিদাস ঠাকুরের অতি অন্থগত। ফলে বালক রঘুনাথও 
এই মহাপুরুষের দ্বারা এসময়ে বেশ কিছুটা প্রভাবিত হইয়া পড়েন । 

হরিদাস ঠাকুরের কৃপাকর সম্পাতেই যে রঘুনাথের জীবনে 
তক্তি-সাধনার হয়ার উন্মোচিত এ তথ্যটি রঘুনাথের শিশ্তু কৃষ্ণদাস 



গোস্বামী রঘুনাথদাস ১১৬. 

কবিরাজের লেখায় পাওয়া যায়। রঘুনাথের শ্রীমুখ হইতেই াহার 
বালক কালের এই মানস বিবর্তনের ইতিহাস কৃষ্দাস শ্রবণ করেন 

বং চরিতামুতে তাহা লিখিয়া যান £ 

হরিদাস কৃপা করেন তাহার উপরে । 

সেই কৃপা কারণ হইল চৈতন্য পাইবারে ॥ 

অতঃপর হণ্দাস ঠাকুর চাদপুর হইতে অন্থাত্র চলিয়া যান, এবং 
ইহার কিছুদিনের মধ্যেই 'আাগাক্রমে ববুনাথ লাভ করেন প্রভু 

গ্রীচৈতন্তের দর্শন । 

প্রভূ কাটোয়ায় গিয়া কেশব ভারতীর কাছে সন্গযাস নিয়াছেন, 
শুরু হইয়াছে তাহ।র দিব্য জীবনের নবতম অধ্যায়। সপ্তগ্রামের 
বন্ধ লোকই তাহার এই অভ্যুদয়ের সংবাদ রাখেন । বিশেষ করিয়া 

জ্বমিদার এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি হিরণ্দাস ও তাহার ভ্রাতা 

গোবদ্ধনদাস প্রভুর নবদ্বীপ লীলা ও সন্ন্যাস গ্রহণের সকল সংবাদ 

অবগত আছেন । 

নবদ্বীপ ও শাস্তিপুরের বহু পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ এই মজুমদারদের 

বৃন্তিভোগী ছিলেন । তাহাদের সতা ছিল রাজসভার মত, এবং এই 

সভায় নদীয়ার জ্ঞানী-গুণীরা অনেকে আমিতেন। 

হিরণ্যদাসদের সহিত বেশ কিছুটা ঘনিষ্ঠতা ছিল প্রভুর মাতামহ 
লীলাম্বর চক্রবর্তীর । এই সুবাদে প্রভু হিরণা ও গোবধ্ধনদাসকে 

“আজ বলিয়। সম্বোধন করিতেন । কাজেই প্রভূব ভক্তি-ধন্মের প্রচার 

ও সন্স্যাস গ্রহণের ঘটনাবলী বিশেষ আগ্রহ নিয়াই তাহার লক্ষ্য 

করিয়া আসিতেছেন। 
প্রভু কাটোয়। হইতে অদ্বৈত আচাধ্যের গৃহে আসিলেন। ভক্তি- 

প্রেমের রস্ঘন বিগ্রহ, দেবছূর্লভ মূর্তি, এই নবীন সন্ন্যাসীকে দর্শনের 
জনা শান্তিপুরে ভীড় জমিয়। যায়, নানাদিক হইতে ভক্ত নরনারী 
সেখানে ছুটিয়া আসিতে থাকে । সপ্তগ্রাম হইতেও বহু লোক 
শাস্তিপুরের দিকে রওনা হয়। এ সময়ে অভিভাবকদের সম্মতি নিয়! 
রদ্বুনাথও তাহাদের সঙ্গী হন। 
৯০৮ 



১১৪ ভারতের সাধক 

অদ্বৈত আচার্য্যের ভবনে রঘুনাথ প্রভুর দর্শন পাইলেন ।১ প্রেমঘন, 
দিব্যমধুর মৃন্তি। একবার দর্শন করিলে নয়ন ফিরাইয়া নেওয়া 
যায় না । কখনে দিব্য ভাবাবেশে প্রভু টলমল করিতেছেন | কখনো 

হইতেছেন সংজ্ঞাহীন । সার! দেহে তাহার ফুটিয়! উঠিতেছে অশ্রুকম্প 
প্রভৃতি সাত্বিক বিকার। 

প্রভূকে ঘিরিয়া প্রহরের পর প্রহর চলিতেছে ভক্তদের নৃত্য ও 

কীর্তন। ঘন ঘন জয়ধ্বনিতে দিড.মগ্ুল প্রকম্পিত | মর্ত্যলোকে যেন 
এক দিব্য আনন্দের হাট বসিয়! গিয়াছে। 

সপ্তগ্রামের জমিদার হিরণ্য ও গোবদ্ধনদাসের সহিত অছৈত 
আচাধ্যেব পরিচয় অতি ঘনিষ্ঠ । তাই বালক রঘুনাথের প্রতি স্লেহ- 
সমাদরের ক্রটি হইল না। অদ্বৈত তাহাকে প্রতু শ্রীচৈতম্কের 

চরণধূলি ও পবিত্র প্রসাদ দিয়াও তৃপ্ত করিলেন। 
রঘুনাথ শাস্তিপুর হইতে ফিরিয়া আসেন বটে, কিন্তু দীর্ঘদিন 

প্রভু শ্রীস্তৈন্তকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। প্রহর অলোক- 
সামান্ত রূপ, প্রেমাত্তি, দিব্য ভাবাবেশ, আর তক্তদের আনন্দোচ্ছাস, 

সবকিছু মিলাইয়া যে অপরূপ ভাবমৃ্তিটি তাহার মানসপটে দীপ্যমান 
হষ্টয়া উঠিয়াছে তাহার রং দিনের পর দিন আরো! উজ্জল হইয়া 
উঠিতে থাকে । প্রভুর চরণে বালক রঘুনাথের হৃদয় বাঁধা পাড়িয়। 
যায় এক অজ্ঞাত প্রেমের বন্ধনে । 

ইতিমধ্যে কয়েক বংসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে ; র্রঘুনাথ 

পদার্পণ করিয়াছেন সতের বতসরে | এই তরুণ বয়সে লোকে 
সাধারণতঃ আনন্দ উল্লাসের দিকেই ছুটে, পাধিব ভোগ স্থখের দিকে 

আকৃষ্ট হয়। কিন্ত রঘুনাথের বেলায় দেখ। যায় তাহার বিপরীত। 
হৃদয়ে তাহার সদাই বহিতেছে বৈরাগ্যের হাওয়।- সংসারে মন 
একদণ্ডও টিকিয়! থাকিতে চায় না। 

১ বৃদ্গাবনের গৌড়ীয় বৈফব '৪নতাদের মধ্যে রতুনাখ্যাস গোস্খমীই 

লর্ব প্রথমে প্রত শ্রচৈতন্ভের ধশন প্রাপ্ত হন। 
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লোক্কমুখে প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রকাশের কথা তিনি শুনিয়াছেন। 
লীলাচলে ভক্তগোষ্ঠী নিয়৷ যে লীল। তিনি করিতেছেন, প্রেমতক্তি- 
ধশ্মের যে প্রবল তরঙ্গোচ্ছাস তুলিয়াছেন, সে সংবাদও রঘুনাথ 

পাইতেছেন। এসব শুনিয়। মন বড় উচাটন হইয়াছে, নীলাচলে 

গিয়া প্রভুর চরণে আশ্রয় নিবার অভিলাষ হইয়াছে, ছুনিবার। এ 

সময়ে বার বারই চেষ্টা করেন গৃহত্যাগ করার জন্য, কিন্ত বার বারই 
তাহার অভিসন্ধি ফাস হইয়। যায়, ধরা পড়িয়া যান। 

রঘুনাথের মায়ের আহার নিদ্র! প্রায় ত্যাগ হইয়া গেল। তিনি 
কহিলেন, “তোমর! ওর ভাল পাহারার বন্দোবস্ত করো, কোন ফাঁকে 

যেন না পালায় ।” 

এই ব্যবস্থা! গ্রহণ করিতে দেরী হইল না; কয়েকজন সঙ্গী ও 

পাইক নিযুক্ত হইল এই কাজে । তাহাদের উপর নির্দেশ রহিল, 
রঘুনাথ সপ্রগ্রাম ছাড়িয়া কোথাও না যান, সেদিকে তাচারা তীক্ষু 
দৃষ্টি রাখিবে। 

পিতা ও পিতৃৰ্য ক্রমে বড় ভীত হইয়া পড়িলেন। রঘুনাথ 

সাত্বিক প্রকৃতিব যুবক, ত্যাগ ১বরাগোর দিকে তাহার স্বাতাবিক 

প্রবণতা । এবার ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য তিনি ব্যাকুঙ্গ হইয়! উঠিয়াছেন। 
এখন বড় প্রশ্ন কোন্ উপায়ে তাহাকে সংসারে ধরিয়৷ রাখা 

যায়? পিত৷ ভাবিলেন, কুল গুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা নিয়া সাধন ভজন 
শুরু করিলে, পৃজা-পার্ববণ, দান-ধ্যান প্রভৃতি কাধ্যে রত হইলে, 

হয়তো! গৃহত্যাগের ঝোঁক কমিয়া যাইবে । ধীরে ধীরে সংসার 

জীবনে সে আকৃঈ হইবে। 

যহুনন্দন আচাধ্য গোবদ্ধনদাসদের কুলগুরু | ইনি অদ্বৈত 

আচার্ষ্যের নিকট বৈষ্ব মন্ত্র গহণ করিয়াছেন, সুপগ্ডিত ও সাধননিষ্ঠ 
ব্রাহ্মণ বলিয়। স্থনামও যথেষ্ট। তাহাকে আনাইয়া রঘুনাথকে মন্ত্র 

দীক্ষা দেওয়া হইল । 
গুরুর নির্দেশমত বেশ কিছুদিন রঘুনাথ সাধন ভজন করিয়া 

চলিলেন, কিন্তু মন তাহার শাস্ত হইতে চায় না, বৈরাগ্যের তীব্রতা 
দিনু দিন কেবলই বাড়িতে থাকে । 



১১৬ ভারতের সাধক 

অতিভাবকেরা এবার পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, রঘুনাথকে 

তাড়াতাড়ি বিবাহ দেওয়া যাকৃ। রূপসী তরুণী পত্বীর আকর্ধপে 
যদি ব। সংসারের দিকে মন কিছুটা ফিরিয়া আসে । 

স্থলক্ষণ। পরম! সুন্দরী পাত্রী মিলিতে দেরী হয় নাই। এক 

শভলগ্নে জাঁকজমক সহকারে রঘুনাথের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। 
কিন্ত বিবাহিত জীবনেও রঘুনাথের মনোভাবের তেমন কিছু পরিবর্তন 

দেখ! গেল না, বৈরাগ্য দিন দিনই চলিল বৃদ্ধির পথে। 

এই সময়ে প্রভূ শ্রীচৈতন্তের বিস্তারিত সংবাদ পৌছে সপ্ত- 
গ্রামে। প্রভু নীলাচল হইতে সম্প্রতি গৌড়-রাঁমকেলীতে আদিয়! 
রাজমন্ত্রী সনাতন ও রূপকে কৃপা করেন । তারপর বৃন্দাবনে গমনের 
জন্য প্রস্তত হন।| কিন্তু সনাতনের পরামর্শে এ যাত্রায় তাহার 

বৃন্দাবন যাওয়া হয় নাই। এক সপ্তাহের জন্ত তিনি শাস্তিপুরে 
অদ্বৈত আচার্য্ের গৃহে অবস্থান করিবেন । হাজার হাজার তক্ত ও 
দর্শনার্থী তাই সমবেত হইয়াছে সেখানে, দিনরাত বহিতেছে কীর্তন- 

নর্ভনের আনন্দ আ্োত। 

রঘুনাথ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন প্রভুর দর্শনের জন্য, পিতৃব্য ও 
পিতাকে খুলিয়। বলিলেন তাহার মনের কথা । প্রভুর চরণ দর্শন না 

করিয়! তিনি স্থির থাকিতে পারিবেন না। 
হিরণ্য ও গোবদ্ধন ছুই ভ্রাতায় মিলিয়। এবার বন্ছ সলাপরামর্শ 

হইল। তাহার! ভাবিলেন, প্রভু শ্রীচৈতন্তের জন্য রঘুনাথ উন্মত্তপ্রায় 
হইয়াছে । এবার তাহাকে দর্শন করিয়া, তাহার নেহচ্ছায়ায় কয়েক- 

দিন কাটাইয়া আপিয়! যদি সে কিছুট। শান্ত হয়, মন্দ কি? সঙ্গে 
কয়েকজন প্রবীণ ব্রাঞ্মণ ও দেহরক্ষী যাইবে, সবাই মিলিয়৷ বুঝাইয়া 
স্থঝাইয়া আবার তাহাকে ফিরাইয়া আনিবে সপ্তগ্রামে | 

অভিভাবকদের অনুমতি নিয়া, প্রচুর ভেট-দ্রব্যসহ রঘুনাথ সদল- 
বলে উপস্থিত হইলেন প্রভুর সকাশে। 

কিন্ত এই দর্শন ও সান্নিধ্য তো তক্ত রঘুনাথকে শান্ত করিতে 

পারিতেছে না। প্রভুর দিব্যমৃর্তি, আর তাহার মহাভাবের তরঙ্গ, এই 
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নবীন সাধককে আরো যেন উত্তাল করিয়া তুলিয়াছে। চরণতলে 
লুটাইয়া সাশ্রুনয়নে রঘুনাথ কহিলেন, “প্রভু, মনে প্রাণে উপলব্ধি 
করেছি, আপনি ছাড়া এ জগতে আর মামাব কোন আশ্রয় নেই। 

বিষয়-বিষে জজরিত হয়ে পশুর জীবন আমি যাপন করছি । কৃপা 

ক'রে আমায় উদ্ধার করুন ।” 

অন্তধ্যামী শ্রীচৈতন্তের কাছে রঘুমাখেব অভাঞ্, বর্তমান ও 
ভনিষ্যৎ কোন কিছুই অঙ্জানা নয়। রঘুনাগ যে তাহার চিহিচিত 
পরিকর, তাহার দিব্যপীলার অন্যতম শ্রেষ্ট সহায়ক । কিন্ত সব 
কিছু ই একট। ক্রম মাছে, নিদ্ধারিত লগ্ন গাছে! বঘুমাথকে 
এখনে। যে বেশ কিছুদিন মপেক্ষ। করিতে হহবে, সংসারে থাকিয। 

ক্ভাচাঁকে গড়িয়। তুলতে হষঈটবে নিজের প্রস্ততি । 

ঠাহাক আশা ও আশ্বাস দিধ। প্রভু প্রশান্ত স্বরে কাহলেন £ 

স্থির হএ] ঘরে যাও লা হও বাতল। 

ক্রমে ক্রমে পার লোক 'ভবপিদ্ধু কুল ॥ 

মক টবরাগা না কর লোক দেখাইয়া । 

যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনালক্ত হইয়া ॥ 

'অন্ত;র নিষ্ঠা কর বাহ লোক ব্যবহার । 
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধাব | 

(চৈ, চ, মধ্য, ১৬৭) 
নিভূংত বসিয়া প্রভু আরো কহিলেন, “বৎস রঘুনাথ, তুমি মনে 

ছ:খ করো না। বৃন্দাবনধাম দর্শন ক'রে আমি আবার নীলাচলে 

শ্রীজগন্নাথের কাছে ফিরে মানবো । তখন তুমি কোন ছলে আমার 

কাছে গিয়ে উপস্থিত হবে । “কোন্ ছলে, কি ক'রে যাবে, যথাসময়ে 

কঃ তোমায় তা বলে দেবেন । কৃষ্ণ কৃপা রয়েছে যার ওপর তাকে 

কে ঠেকাবে ?” 

রঘুনাথ শুদ্ধসত্ব আধার, প্রেমভক্তির আলোকে হৃদয় কন্দর 
তাহার আলোকিত। তাই প্রভুর এই ইঙ্গিত হৃদয়ঙ্গম করিতে দেরী 
হইল ন1। প্রভু কহিয়াছেন, অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করিতে 

হইবে, বিষয়কণ্ম পরিচালনা করিতে হইবে । আর এই সঙ্গে অটুট 
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রাখিতে হইবে প্রেমতক্তির নিষ্ঠা। তবেই জীবনে তাহার নামিয়া 
আসিবে কৃষ্ণ-কৃপার অমৃতধারা। প্রভুর শ্রীমুখের কথা কি করিয়া 
রঘুনাথ লঙ্ঘন করেন? 

অস্তরের আত্তি এবার অনেকটা প্রশমিত হইল। স্থির করিলেন, 

প্রভু প্রীচৈতন্তের নির্দেশ অনুযায়ী এবার হইতে সংসারের কাজে 
রত থাকিবেন, আর অপেক্ষা করিবেন সেই পরম লগ্নের জন্য যখন 

প্রভূ তাহাকে করিবেন বিষয়কুপ হইতে উদ্ধার, ঠাই দিবেন তাহার 

চরণকমলে। 
শান্তিপুর অদ্বৈত ভবন হহতে ফিরিয়া আসার পর দেখা গেল, 

প্রভুর সন্সেহ আশ্বাস-বাক্যে রঘুনাথের মন অনেকটা শাস্ হইয়াছে । 
হিরণ্য ও গোবদ্ধন এই স্থুযোগে তাহাকে বিষয়কন্মন পরিচালনায় 

নিয়োজিত করিলেন । সুবিস্তূত মুলুকের রাজন্ব সংগ্রহ, সুলতানের 

প্রাপ্য অর্থ ক্ষমা দেওয়া, অবাধ্য প্রজার শাসন প্রস্ৃতি অনেক কিছু 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ মজুমদাবদের দগ্ডরে করার আছে। রঘুনাথ এখন 
পূর্ণবয়স্ক যুবক ; শিক্ষা দীক্ষা, মেধা প্রতিভা তাহার যথেষ্ট। এবার 
বিষয়কন্মে দক্ষতা অর্জন করিয়া সাংসারিক দায়িত্ব সে বুঝিয়া নিক্, 
ইহাই পিতা ও (পতৃব্যের পরম কাম্য । 

রঘুনাথের এই কাধ্যভার গ্রহণ করার কিছুদ্দিনের মধ্যেই দেখা 
দিল এক কঠিন স্কট । এই সঙ্কটকালে রঘুনাথ উপস্থিত ন। থাকিলে 

হিরণ্য ও গোবদ্ধনের রাজন্ব ইজারার কাজ চিরতরে বিপর্যস্ত হইত, 

সমূলে তাহারা ধ্বংস হইতেন । 
গৌড়-অধিপতি হুসেন শাহের অধীনে একজন মুসলমান আমীর 

সপ্তগ্রামের মোক্তাদার হন, সরকার হইতে এটি বন্দোবস্ত করিয়া 

*নেন। তাহার লোভ ছিল অত্যধিক, নিস্পেষণের চাপে প্রজাদের 

অনেকে বিদ্রোহী হইয়া €ঠিত এবং রাজন্ব আদায় গুরাপুরিভাবে 
, হইত না। আমীর নিজের খাতে টাক টানিয়া নিয়া সুলতানের 

খাতে রাজন্ব আদায় কম দেখাইতেন, এবং মুসলমান বলিয়! বৎসরের 

পর বৎসর এই ধরণের প্রশ্রয় নিতে তিনি সাহসী হুইতেন ৷ শেষটায় 
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স্থলতান বিরক্ত হইয়া তাহাকে বরখাস্ত করেন, হিরপ্যদাম ও 

গোবঞ্ধনকে নিযুক্ত করেন তাহার স্থানে । 

হিরণ্যদাস বেশ দক্ষতার সহিতই রাজন্ব আদায়ের কাজ করিতেন । 
উাহার আমলে প্রজাদের অসস্ভোষ কম ছিল, আদায় তাই রীতিমত 

হইত। স্থলতানকে তাহার পাওন। বারে লক্ষ টাকা মিটাইয়! পিয়াও 

আটলক্ষ টাকা মজুমদারের! নিজের ঘরে তুলিতে পারিঙেন। পূর্ববতন 
মোক্তাদাঁর, আমার, ইহ] লক্ষ্য করিলেন, ঈর্ধার আগন হৃদয়ে জবলিয়। 

উঠিল। ন্ুলতানের নিকট মভিচ্যাগ করিলেন, হিরণ্যদাস কয়েক 

লক্ষ টাক! বেণী মআাদায় করিতেছে, কিন্তু অন্যায়ভানে সরকারী 

কোমাগরকে করিতেছে বঞ্চিত এই মভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে 

ষড়যন্ত্র জালও বিস্তারিত হইল । 

সুলতান হুসেন শাহ ভখন র।জন্বেব আদায় বৃদ্ধি করিয়া রাজ- 

সিংহাসনকে সুদৃঢ় করিতে বাএ। আমীরের উক্কানীতে তানি কুদ্ধ 

হইয়া উঠিলেন, সেনাদল সহ এক উজীরকে পাঠাইলেন হিরণ্য ও 

গোবদ্ধনকে গ্রেপ্তার করিয়া গৌড়ে নিবার ভুন্যা। 

হিরণ্য রাজধানীর সকল খবরই রাখেন। সেনাদল আসিতেছে 

খবর পাইয়া ভ্রাতাসহ ভ্তিনি সপ্তগ্রাম হইতে পলায়ন করিলেন। 

ভাবিলেন, ক্ছুদিনের জন্য গা-ঢাকা দিয়া থাক। যাক্, তারপর 

স্থলতানের ক্রোধ প্রশমিত হইলে আবস্ম প্রকাশ কর] যাইবে । 

এদিকে মজুমদীক ভ্রাতা-দর দেখা না পাইয়া উদ্জীর তাহাদের 

প্রতিনিধি রঘুনাথকে গ্রেপ্তার কিয়া বপিলেন। তারপর তাহাকে 
গোঁড়ে নিয়! গিয়া নিক্ষেপ করা হইল কারাগারে | 

কারাগার হইতে রোজহ সুলতান হুসেন শাহের দরবারে 

রঘুনাথকে হাজির কর; হয়। আব ভৎসন। ও তাঁতি প্রদর্শন চলিতে 
থাকে দিনের পর দিন। 

রঘুনাথকে স্থলতান চরম দণ্ড দিতেছেন ন1 ছুটি কারণে । প্রথমত, 
মজুমদারেরা দক্ষ লোক। ভবিষ্যতে ইহাদের দ্বার রাজন্য খাড়ানে। 

যাইবে, এই সম্ভাবনা রহিয়াছে | দ্বিতীয়ত, ইহার! জাতিতে কায়স্থ, 
চাতুধ্য ও চক্রান্তে কুশল, প্রজাদের বিদ্রোহী করিয়া! বা অপর কোন 
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কুট চাল চালিয়া রাজন্বের আদায় ব্যবস্থা ইহার! বিপর্যস্ত করিতে 
পারে। তাই রঘুনাথকে কারাগারে রাখিয়া ও ভয় দেখাইয়া 
কার্ষোদ্ধারের চেষ্টা চলিতেছে। 

রঘুনাথ বুঝিলেন, কৌশল অবলম্বন না করিলে .০ই নিধ্যাতনের 

হাত এড়ানো যাইবে না। স্থির করিলেন, মিষ্টি কথায় সুলতানের 

হৃদয় গলাইবেন, চেষ্টা করিবেন একটা আপোষ মীমাংসার জন্য 

করজোডে, সবিনয়ে সোঁদন আ্ুলতানকে নিবেদন করিলেন, 

“আমার বাবা ও জোঠা আপনার "ভাই ; আর আমি হচ্ছি আপনার 

পুত্রের মত। আমাদের ভেতর বিবোধ ব! মনোমালিন্য থাকৃবে 

কেন? তাছাড়া, আপ।শ হচ্ছেন দেশের রাজা, সবার প্রতিপালক । 

জ্ঞান বুদ্ধিতে আপনি প্রবীণ, শাস্্রতত্ব ধর্মতত্ব সব কিছু আপনার ' 
আয়ত্তে। আপনার মত মহ্ান্ বাক্তি যদি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন, 
ভবে কার কাছে গিয়ে আমি দাড়াবে 2” 

এই বিনয়নঅ বচন, আর রঘুনাথের প্রিয়দর্শন মৃত্তি, হুসেন শাহের 

মন গলাইয়া দিল। মমতাপূর্ণ স্বরে কহিলেন, “গ্যাখো বেটা, 
তোঁমার জ্যাঠা খুব কৃতী লোক, সন্দেহ নেই। আট লক্ষটাকা 

গ্রতি বৎসর রাজন্ব থেকে একলা মে ভোগ করে। ভা থেকে 

আমায় কিছু দেওয়া কি তার উচিত নয়? তুমি বাড়ী যিবে যাও। 

তাকে একথা বুঝিয়ে বলো । আমি তোমাদের সবাইকে মাজ্জন! 

করলাম ।” 

রঘুনাথ সুলঙতানকে প্রতিশ্রাতি দেন, পিতৃবাকে এ প্রস্তাবে তিনি 

রাজী করাইবেন। মুক্তি পাইয়া সপ্তগ্রামে তিনি ফিরিয়া আসেন এবং 
তাহার মধ্যস্থতায় মজুমদার ভ্রাতৃদ্ধয় এবং স্থলতানের মনাস্তর অতঃপর 

অতি সহজে মিটিয়া যায়। 

এবার বুঝা গেল, প্রভু শ্রীচৈতন্য কেন রঘুনাথকে আরে কিছুদিন 
সংসারাশ্রমে থাকিতে বলিয়াছিলেন। এতদিন বৈষয়িক কাজ-কণ্ম 
রঘুনাথ অনাসক্ত হইয়া করিয়াছেন । আত্মিক জীবনের প্রস্ততি তাহার 
গড়িয়া উঠিয়াছে এই অনাসক্তির মধ্য দিয়া | শুধু তাহাই নয়, 
জমিদারী পরিচালনার ভার এ সময়ে রঘুনাথের হাতে না থাকিলে 
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সুলতানের সহিত আপোষ-মীমাংসা সম্ভব হইত না। ফলে হিরণ ও 

গাবর্ধন মজুমদারকে হইতে হইত সর্ববন্বাস্ত ' 

কিছুদিনের মধে/ রঘুনাথ এক আনন্দ সংবাদ প্রাপ্ত হইলে” । 
প্রভু শ্রীস্তৈন্যেব প্রধ।ন পাৰদ 'নত্যানন্দ প্রভু পানিহাটিতে আফিম 

উপশ্দিত হইয়াছেন, ব্রাহ্মণ শুদ্র ধনা নির্ধন সবাইকে নিবিবিনক্র 

বিশা-হেছেন প্রেমধন | তাহার দদ্দণ্ড কীর্তন-নর্তনে আৰ আনন্দ 

রঙ্গে শক্ু নরনাগীর হৃদয় উত্তাল £ইয়া উঠিয়াছে । বাঘবর পণ্ডিতের 

ভবন 5১য়াছে তাহার প্রধান কন্মকেন্দ্র। 

পাণিহাটি সপ্তগ্রাম মুলুকেরই শআন্তভূক্তি। "তাছাড়া, খুন *খশী 

০৭ নয়। বধুনাথ স্থিং রিলেন, একবার নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ 
দশন কাযা মসিবেন। 

“কেমন করিয়। লক্ষ লক্ষ সাধারণ "লোককে হরিনাম দিয়া 

এবাবেশে আাকুল করতে হয়, *অক্রোধ পরমানন্দ” নিত্যানন্দ 

াহাতে স্বভাবসিদ্ধ: তাহার মূদ্তিতে কি দিবা ভাব ছিল, মুখের 
কথায় কি মধু ছি + কীর্তনে কি মদির? ছিল, হ্াস্যরসে কি চটুলতা 
[ছ৯, যে, যখনই কেহ তাহাকে দেখিত বা নামটি কর্ণে শু'নত, তখনই 

লে কেমন হন্দ্রজ!লে মুগ্ধ হই] তিনি যেখানে যাইতেন দেশের 
লোক নাচিয়া উাঠত, সব ফেলিয়। তাহার সঙ্গে যাহবাব জন্য ছুটিত, 
আর দেশময় "লাকাণণা হইত, মৃদঙ্গ-করতালে ঘলান্দোলিত হইয়া সে 
কলে বিজয়ী সেদাপতির মত এই অপরূণ অবধূতের বিজয়-ছুন্দূভি 

পাজয়া উঠিত | চৈতন্ত-ভাগবতে পানিহাটিতে নিতানন্দ প্রভুর 

এস্তাসুত্ত লাল! অতি সুন্দরভাবে বণিত হইয়াছে । সে লালার 
বৈছ্যাতিক শক্তিতে তিনমাস কাল সে স্থানের মাবাল-বুদ্ধ-বনিত। 

বিস্বৃতৈর মত ছিলেন ৮১ 

নিত্যানন্দ শ্বরূপেব প্রেম দৃষ্টিপাতে। 
সবার হইল আত্মবিস্যৃতি দেশেতে ॥ 

১ সপ্তগোম্বামী, বাতুল রঘুনাথ 
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তিনমাস কারে বাছা নাহিক শরীরে। 

দেহধশন্ম তিলাদ্ধেক কাহারে। ন। স্ফরে ॥ 

( চৈ-ভা, অভ্তা, ৫ম ) 
রঘুনাথ পানিহাটিতে উপনীত হইলেন । গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের 

নীচে কীর্তন-দর্তনের শেষে প্রভু নিত্যানন্দ স্বগণ পরিবৃত করিয়! 
বসিয়া আছেন। গৌরকান্তি, সমুন্নত দেহ। আয়ত নয়ন ছুটি দিব্য 
আনন্দের দীন্তিতে প্রোজ্ছল। সদানন্দময় এই মুক্ত পুরুষের দিকে 

ভক্তের! নিনিমেষে চাহিয়া আছেন। এসময়ে রঘুনাথ নিকটে গিয়। 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন । 

রাঘব পণ্ডিত ও অন্তান্য ভক্তের! রঘুনাথকে চিনিতেন। তাহার৷ 

তাহার পরিচয় জানাইয়! দিলেন, “প্রভূ, ইনি হচ্ছেন রঘুনাথদাস 

মজুমদার, সপ্তগ্রামের গোবদ্ধনদাসেব পুত্র 1” 

নিত্যানন্দ পুরীধামে থাকিতে শ্রীচৈতন্ভের কাছে রঘুনাথের কথা, 

তাহার প্রেমাত্তির কথ শুনিয়াছেন। পরম সমাদরে তাহাকে কাছে 
টানয়া নেন, নিজের চরণ ছুটি স্থাপন করেন তাহার মস্তকে। 

কৌতুক ভরা কে বলেন, “ওহে চোরা, তবে দেখছি এতদিন পরে 
তোমার (দেখ! পেলাম । ভালই হল, এবার তুমি মামার তত্তদের 

দধি চিড়। খাইয়ে তৃপ্ত করে।।” 

কৌতুকা নিভা।নন্দের “চোর কথার নিহিতার্থ, দঘুনাথ তার 

প্রকৃত স্বরূপটি চমতকাররূপে গোপন করিয়৷ রাখিয়াছেন। তত্তি- 
প্রেমের সাধনা ও আন্তির ফলে অন্তর তাহার রহিয়াছে কৃষ্ণম়, 

কিন্ত বাহাজীবনে বিষয়ার মতই তিনি চলাফের। করিতেছেন। 

এই প্রচ্ছন্ন সাধককে সদানন্দময় নিত্যানন্দ সেদিন সবার সমক্ষে 

জানাইলেন তাহার লোতসাহ সাধুবাদ । শুধু তাহাই নয়, সহস্র সহস্র 
তক্ত বৈষ্বকে ভোজনে পরিতৃপ্ত করার বিরল স্থযোগও এসময়ে 

তাহাকে তিনি দান করিলেন। 
অর্থের এমনতর সদ্ববহারই যে রথুনাথ চাহেন। তাই পরম 

উৎসাহে তিনি তৎপর হইয়া উঠিলেন দধি চিড়ার এই মহোতৎসবে। 
লোকজন ও অর্থের তাহার অভাব নাই, অল্প সময়ের মধ্যে সকল 
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কিছু ব্যবস্থ। হইয়া গেল। পর্বত প্রমাণ চিড়ার সপ আর শত শত 
ভাগ্ডের দধি, ক্ষীর, গুড় যেমন দেখা গেল, তেমনি আমিয়। জুটিল 

সহত্র সহতঅ ভক্ত নরনারী। নিত্যানন্দের প্রেরণায় ও রঘুনাথের 

ব্যবস্থাপনায় যে বিরাট মহোৎসব সেদিন পানিহাটিতে সম্পন্ন হয়, 
তাহার আনন্দ-তরঙ্গ অচিরে ছড়াইয়া পড়ে সারা গৌড়াদেশের 

দিকে দিকে। 

কথিত আছে, সেদিনকার মহোতসবে, নিত্যানন্দে আকধণে ও 

অলৌকিক শক্তির প্রভাবে স্বয়ং প্রভু শ্রীচৈতন্য সুষ্ত্রদেহে পুলিন- 
ভোঙ্রনে আবিভূত হন, পঙ.ক্তির মধ্যে বসিয়া ভক্ত-প্রদত্ত চিড়া দাঁধ 
সানন্দে এ্হণ করেন | বৈষুবের অনেকেই বলিতে থাকেন, রধুশাথ 
মহা ভাগ্যবান্ ব্যক্তি, তাহাকে কৃতার্থ করার জন্যই ঘটিয়াছে কুপালু 

প্রভুর আবির্ভাব । 

রাঘব পাণ্ডতের গৃহেও সোদন রা'এতে বৈষব সেবার সময়ে 

ঘটে এমান এক অলৌকিক কাণ্ড । নিত্যানন্দের পাশে রাখ। হইয়াছে 
প্রভু শ্রীচৈতন্যের ভোজন-আনন। এই আসনে সশনীরে প্র 
আবিভূতি হন, নিত্যানন্দ ও রাঘব পণ্ডিত উভয়ে এই ল।লাদশনে 
আনন্দে মাত্বহার! হইয়া পড়েন। 

রাঘব ছই প্রভুর ভোজনাবশেষ ভক্ত-রঘুনাথকে সযত্বে মানিয়। 
দিলেন।| ন্েহভারে আশিস্ জানাইয়া কহিলেন, “রঘুনাথ, শোশার 
ভাগ্যের সীম। নেই। প্রভু শ্রীচৈতন্ত স্বয়ং এনে ভোজন ক'রে গেলেন 

আজ এখানে । এই নাও তার পবিত্র প্রসাদ, জীবন তোমার ধন্য 

হোক্, সর্বববন্ধন থেকে মুক্ত হও তুমি |” 

পরের দিন প্রভাতে গঙ্গান্নান সমাপন করিয়া নিতানন্দ তত্তদেব 

সঙ্গে ইষ্টগোষী করতেছেন, এ সময়ে রঘুনাথ আপিয়া তাহার চরণ 
বন্দনা করিলেন। সজল নয়নে, যুস্তকরে কহিলেন, “প্রভু আমি 
বিষয়ী_-জীবাধম। বামন হয়ে াদ ধরার অভিলাষ জেগেছে মনে । 
প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয় পাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছি । কিন্তু ভব- 
বন্ধন আমার যে এখনে টুট্ছে না। আপনি আশীর্বাদ করুন, 
আমার অভীষ্ যেন পুর্ণ হয়।” 



সূ 
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নিত্যানন্দ ন্েহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, “রঘুনাথ, আমি প্রাণভরে 
আশীবর্বাদ করছি। শ্রীচৈতন্যের চরণকমলে তুমি আশ্রয় পাবে । ভার 
অন্তরঙ্গ তক্তরূপে সেবার অধিকার তুমি লাভ করবে ।” 

শ্রীচৈতন্যের প্রধান পার্দের এই আশীবর্বাণী রঘুনাথের সাধন- 
জ' [নে উত্তরকালে সফল হইয়া উঠিয়াছিল। 

পা1নহাটতে নিত্যানন্দের দর্শন ও মহোৎমবে ভক্ত বেষ্বদের 

সঙ্গ লাভের পর রঘুণাথের নৈরাগ্য ও বিষয় বিভৃ্ণ। চরমে উঠে! 
প্রতি চৈতন্যের সন্নিধানে কব যাইবেন, কি করিয়া যাইবেন, ইহাই 

কয় তাহার ধান জ্ঞাশ। 

সপ্ত গ্রাম শিজ গুচহ ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু প্রাসাদের 

অভান্তরে খাঁ? প্রধেশ তরিলেন না। বাহর্বাটিতে, ভ্রগাঘণ্ডপের 

এক কোল্ণ, অবস্থান কবিছে লাগিলেন | 

বার লোকেব। প্রমাদ গণিলেন। মায়ের কান্না, পত্ীর আত্তি, 

গার ধ)ডছ।বকদের তিরস্কার কোন কিছুতেত ফল হইল না। 

শিতা ও পিতৃব্য এবার তাহার পাহারার ব্যবস্থা আরো দৃঢ় 

করিলেন! যখন যেখানে তিনি যান, একদল সঙ্গী পরামর্শদাতা 

বা প্রচ্ছন্ন মক্ষী সহর্কভাবে ঘিরিয়া থাকে । এ ব্যুহ ভেদ করিয়া 

শীঙ্গাচলের দিকে ধাবিত হওয়। বড় কঠিন । 
প্রজ্ত চৈতন্তের আশ্বীস বাণী রঘুনাথের ম্মরণে আসিল, -কৃষঃ 

তাহার অবরোধ মোচনের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। অচিরে স্থযোগ 

এন্ডটা উপস্থিত হইবেই । খিম্ন হৃদয়ে এই আশা নিয়াই তিনি দিন 

গুঁণতে থাকেন । 

এসময়ে একদিন অযাচিতভাবে আসিয়া যায় তাহার পলায়নের 

স্থযোগ ৷ কুলগুরু যুনন্দন আচার্য্য হঠাৎ শেষ রাত্রে রঘুনাথের কাছে 
আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, “বাবা রঘুনাথ, আমি এক মহা বিপদে 

পড়ে তোমার কাছে এসেছি ।” 

“আমি আপনার সেবক। কি আমার করতে হবে, আদেশ দিন। 
আমি যথাসাধ্য তা করবো! ।” ব্যস্ত হইয়া উত্তর দেন রঘুনাথ । 
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“আমার গৃহে শ্রীবিগ্রহ রয়েছেন, তা জানো । যে ব্রাহ্মণ ছেলেটি 
এই বিগ্রহের পুজো ক'রে সে আজ কদিন হয় কাজ ছেড়ে দিয়েছে। 
আমি নিজে অশক্ত । কি ক'রে ঠাকুরের সেবা পুজ। নিবাহই হবে 

ভেবে পাচ্ছিনে। পৃজাবী ব্রা্ষণ ছেলেটিকে তুমি যদি নিজে বলে 
দাও, তাহলে তোমার কথ। ঠেলতে সে সাহস করবে না। তুমি এখনই 
একবার চল, আমায় মুক্ত করে। এ বিপদ থেকে ।” 

রঘুনাথ তখনই রওন! হইলেন তাহার সঙ্গে । কুলগুকর সঙ্গে 
যাইতেছেন তাহারই জকরী ক।জে। তাই রক্ষীর। কেউ আব তাহাকে 
বাধ। দিল ন|। 

প্রাসাদের বাহরে কিছুট1 রাস্তা গিয়া রঘ্বুনাথ আচাধ্যকে 
কহিলেন, “প্রত, আপনি আর অনর্থক কষ্ট ক'রে আমার সঙ্গে পূজারী 
ব্রাহ্মণের কাছে যাবেন কেন ? আপনি সোগা! 'শপনার বাঙীতে 

চলে যান। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে পাপনার ওখ।নে যাচ্ছি |” 

আচাধ্য ভাবিলেন, এ অতি উত্তম কথা । ঘুনাথে« জন্য তিনি 

নিজ গৃহেই অপেক্ষা করিবেন । 

পলায়নের এই পরম স্থযোগ রঘুনাথ হাঁড়িলেন ন1। পৃজারা 
ব্রাহ্মণকে যছ্নন্দন আচাধ্যের কাছে পাঠাইয়। দিয়া ধাবিত হহলেন 

নীলাচলের দিকে । রাজপথ পরিহার করিলেন, কারণ রক্ষীর। তাহার 

পশ্চারদ্ধাবন করিয়া হয়তো ধরিয়া! ফেলিবে ৷ দ্রেতপদে চলা শুরু 

করিলেন বনপথ দিয়া । 
উষার আলোক তখনে। ফুটিয়া উঠে নাই । অন্ধকারাচ্ছন্ন বিস্তৃত 

অরণ্যের মধ্য দিয় রঘুনাথ পথ চলিতেছেন, কাট। ৪ কাকরের 

আঘাতে পপতল হইতেছে ক্ষত-বিক্ষত। কোনদিকে তাহার ভ্র'ক্ষপ 

নাই, উন্মাদদের মত উদ্ধস্বাসে ঘণ্টার পর ঘন্টা ছুটিয়: চক্তিয়াছেন। মুখে 

নিরস্তর জপিতেছেন কৃষ্ণ নাম, আর লক্ষ্য স্থির রাখিয়াছেন প্রভু 

শ্রীচৈতন্যের চরণ-লঙ্কজে। 

পদব্রজে নীলাচল যাও তখনকার দিনে ছি অতি ছুরূহ | পথে 

সাপ বাঘের ভয় যেমন ছিল, তেমনি ছিল নরঘাতক দস্থযদের উপদ্রব । 

এসব কোন কিছু গ্রাহথ না করিয়া রঘুনাথ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। 
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এভাবে আঠারো দিনের পথ তিনি অতিক্রম করিলেন বারো দিনে । 

এই বারে? দিনের মধ্যে তিন দিন সামান্য কিছু আহার জুটিয়াছে, 
আর বাকী নয়দিদ কাটিয়াছে অনাহারে । এই অবস্থায়, শ্রাস্ত ক্রাস্ত 

দেহে, জগন্নাথক্ষেত্রে গিয়া তিনি পৌছিলেন। তারপর সরাসরি 
পতিত হঈলেন প্রভুর চরণতলে । 

প্রভু শ্রীঠৈতন্ত ভাবাবিষ্ট হইয়া ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে বসিয়া 
আছেন। চরণে পতিত, অস্থিচন্মসার, অচেতন-প্রায় নবাগত ভক্রকে 

চিনিতে পারিয়া প্রভুর পাধদ মুকুন্দ দত্ত চমকিয়। উঠিলেন। একি! 

এ-যে সপ্তগ্রামের ক্রোড়পতি জমিদারের তনয় রধুনাথ__বিষয়-বিরাগী 
তত্ত রঘৃনাথ ! 

গ্রাহ্ু তখন ভাবাবেশে রহিয়াছেন। মুকুন্দ দত্ত ভূততলে শায়িত 

রঘুনাথের দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, বান্তভাবে তাহার 
পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন । 

প্রভু শ্রীচৈতন্যের অধরে ফুটিয়৷ উঠে, প্রসন্ন মধুর হাসি। মুযুক্ষ 

রঘুনাথকে সন্সেহে তুলিয়া নিয়। তিনি আলিঙ্গন দেন। রঘুনাথ 
বিভোর হন স্বগশয় আনন্দে, পথশ্রম আর অনাহার অনিদ্রার সব কিছু 

কষ্ট বিস্মৃত হইয়! যান, প্রভুর চরণে বার বার জানান প্রাণের আকুতি, 
মাগেন পরমাশ্রয়। 

আশ্বাস ও অভয় দিয়! প্রভু রঘুনাথকে আন্তরিক আশীর্বাদ 

জ্ঞাপন করেন | সকলকে নির্দেশ দেন এই নবাগত ভক্তকে সাদরে 
গ্রহণ করা” জন্য । 

প্রেমপুণ ম্বরে প্রভূ এবার কহেন, “রঘুনাথ, ছ্যাখো, কৃষ্ণের কি 
অপাব কপা। এবার তিনি তোমায় টেনে আনলেন বিষয়-কুপ থেকে। 
প্রেমভক্তির আনন্দলোকে এবার তোমার যাত্রা শুরু হ'লো।” 

সঙ্গল নয়নে, বাম্পাকুল কণ্ঠে রঘুনাথ উত্তর দেন, *প্রভু, আমি কৃষ্ঃ 
জানিনে, কৃষ্ণকৃপা৷ কি তা জানিনে। কিন্তু এটা নিশ্চিতরূপে জেনেছি, 
প্রত্যক্ষ করেছি, তোমার কপাই আমায় আজ উদ্ধার করলে।।” 

কপাময় প্রভু তখনই স্বরূপ দামোদরকে ডাকিয়া! কহিলেন, 
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“এই রঘুনাথ আমি সঁপিন্থ তোমারে। 
পুত্র-ভূত্যরূপে তৃমি কর অঙ্গীকারে ॥ 

তিন রঘুনাথ নাম হয় মোর স্থানে । 

স্বরূপের রঘু আজি হৈতে ইহার নামে ॥ 
“স্বরূপ দামোদর শ্রীচৈভন্যের সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ তক্ত, তিনি 

ঠাহার দ্বিতীয় স্বরূপ : যেমন পণ্ডিত ও বুদ্ধমান, তেমনই, গুকগস্তীর 

ভাবময় রসজ্ ভক্র। প্রভু নিজেই বলিতেন, নিগৃঢ সাধনতত্ব ও 
ব্রজের লীলারন রহস্য তাহার 'অপেক্ষাও স্বরূপ দামোদর অধিক 
জানিতেন। রঘুনাথের প্রেমের একাগ্রতা এবং সাধনের দৃঢ়তার 

বিষয় তিনি বুধিয়াছিলেন| এরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ সাধকই গৃঢ়তত্ব 
“মুশীলনের অধিকারী, সুতরাং রঘুর উপযুক্ত গুরু স্বরূপ দামোদর । 

এজন্য প্রভু তাহার এই প্রিয় পদার্থটিকে আদর করিয়া সেই মম 
ভক্তের করে সমর্পণ কবিলেন। বিশেষতঃ তিনি জানিতেন, প্রিয় 

ভক্তটিকে যথোচিত আদর যত্বু বা শিক্ষাদান করিবার সময় বা স্থযোগ 
তাহার নাই; এজন্য রঘুনাথের এচাস্ত মঙ্গল বিধানের জন্য, তাহাকে 
পুজ্রবৎ ভৃত্যবৎ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত, দরিদ্রের নিজজপুজকে 
্বনীর গৃহে পোব্যপুত্র করিয়। দিবার মত রঘুনাথকে হাতে হাতে 

ধরিয়া স্ববপকে দেওয়া হইল। সেইদিন হইতে যঙ কাল রঘুনাথ 

নালাচলে ছিলেন, তিনি ্বরূপের রঘুনাথ” নামে সকলের নিকট 

শখিচিত হইলেন ১।” 

গৌড় হইতে আসিবার সময় রঘুনাথ চরম কষ্ট পাইয়াছেন। 
পথশ্রম, অর্ধাশন ও অনিদ্রায় শরীর প্রায় বিধ্বস্ত | তছুপরি কয়েক 

দিন তাহাকে জরে ভূগিতে হইয়াছে এবং এজন্ড লঙ্ঘন দিতে হইয়াছে | 
লঙ্ঘনের পর রোগীদের রসাল বস্তু ভোজনের জন্য স্বাভাবিক 

একট] ইচ্ছা! জন্মে। রঘুনাথের বেলায়ও তাহা দেখা দিল। স্ুস্বাহ 
ভোজ্য বস্তুর জন্য তিনি উত্ম্থুক হইয়া উঠিলেন। 

প্রভু তাহার সেবক গোবিন্দকে .বলিয়। দিয়াছেন, কয়েকদিন 

১ রঞুনাথ্দাপ গোম্বামী £ সতীশচন্ত্র মিন 
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রঘুনাথকে যেন তাহার পাতের প্রসাদই দেওয়া হয়| বলা বাহুল্য. 
সে প্রসাদ বৈরাগী সন্্যাসীদেরই উপযোগী । অথচ সগ্ভ রোগমুক্ত 
রঘুনাথের জিহ্বার লালসা যাইতেছে না| অগত্যা সেদিন তিনি 

মনে মনে প্রভুর উদ্দেশে নানা রুচিকর চব্যচোষ্য ভোগ (দেন, তারপৰ 

মনে মনেই তাহ! গ্রহণ করিয়৷ হন পরিতৃপ্ত । 

এই মানস ভোজের পরদিনই প্রভাতে উঠিয়! প্রভূ ম্বরূপকে 
কহিলেন, “শ্বরূপ, আজ আমার শরীরটা তত ভাল নেই, অজীর্ণ 

হয়েছে । রঘুনাৎ্ আমাষ কাল অতিরিক্ত ভোজন করিয়েছে ১।” 
দীনাতিদীন পথের ভিখারী রূপে রঘুনাথদাস নীলাচলে আসিয়া 

পৌছিয়াছেন। প্রভুকে সুন্বা বস্তু ভে:জন কবানোর সাম্য 

তাহার কই? সময়ই বা কই? প্রভুর এ ভোজন তো কাশ্ারে। চক্ষে 
পড়ে নাই? স্ববপ ও অন্যাত) অস্তৎক্ষ ভক্তের বুঝিলেন, ইহা প্রভূর 

মানস ভোজন, স্মার হা! সম্ভব হইয়াছে ভক্ত রঘুনাথের ছানস- 

নিবেদনের ফলেই । 
রঘুনাথও উপলব্ধি কারলেন, অন্তর্ধামী প্রভুর দৃষ্টিতে ভক্তাদের 

ভাবনা চিস্তার ক্ষীণতম বুদ্বুদ্টিও ধর। পড়িয়া যায়! তাই তাহার 
বৈরাগ্য সাধন! সম্পূর্ণ করিতে হইবে পরম নিষ্ঠাভরে, আর সারা 
দেহ-মন-প্রাণ নিয়োজিত করিতে হইবে এই সাধনায় । 

কয়েকদিন বিশ্রাম ও আহার বিহারের পর রঘুনাথের শরীর 

কিছুটা শুস্থ হইয়। উঠিল। এবার তিনি ব্যাকুল হইলেন প্রতুর কাছে 
সাধন নির্দেশ নিবার জন্য । তীাহাপ সমস্ত ভার অপ্পিত হইয়াছে 
স্বরূপ দামোদরের উপর । তাই স্বরূপকে সেদিন একান্তে জিজ্ঞাস! 

করিলেন, “কয়েকটি দিন গত হ'লো।। কই, প্রভূ তো আমায় সাধন 
ভজন সম্বন্ধে, সাধ্যসাধনতত্ব সম্বন্ধে নিজে কিছু বলছেন ন।? আমার 

হয়ে আপনি তাকে একটু বলুন |” 
স্বরূপ প্রভুর কাছে রঘুনাথের ব্যাকুলতার কথ! উঠাইলেন 

তখনি সর্ধব সাক্ষাতে প্রভু দিলেন তাহার নির্দেশ £ 

১ ভক্তমাল গ্রন্থে অস্তর্ধ্যামী প্রভুর এই মনোরম আখ্যায়িকাঁটি বর্ণন। কর! 
হইয়াছে। 
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হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল । 
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল ॥ 

সাধ্য সাধন.তত্ব শিখ ইহার স্থানে । 
আমি যত নাহি জানি ইহ তাহ! জানে । 
গ্রাম্য কথা না কহিবে, গ্রাম্য বার্তা না শুনিবে। 

ভাল না খাইবে আর তাল ন৷ পরিবে ॥ 
অমানী মানদ কষ্ণনাম সদ! লবে। 

ত্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে ॥ 

এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ । 
স্বরূপের ঠাই ইহার পাবে সবিশেষ ॥১ 

( চৈ, চৈ, অস্তা-৬ ) 

সাধারণভাবে প্রভূ নবীন ভক্তদের উপযোগী কয়েকটি উপদেশ 
দিলেন বটে, কিন্তু তাহার নিগৃঢ় ব্রজরস তন্ব। শিক্ষা দেওয়ার ভার 

রহিল স্বরূপ দামোদরের উপর | সেইজন্যই তে৷ তিনি স্বরূপের হাতে 

রঘুনাথকে একান্তভাবে ঈপিয়। দিয়াছেন । 

এদিকে রঘুনাথের পলায়নের পর সপ্তগ্রামের মজুমদার প্রাসাদে 

নামিয়া আসিয়াছে বিষাদের অন্ধকার । রঘুনাথের তরুণী পত্বী 

অবিরত ক্রন্দন ও বিলাপের পর মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া আছেন। 
জননী হইয়াছেন উল্মাদিনীর মত, তাহার বুক ফাটা হাহাকার শুনিয়। 
অশ্রজল রোধ কর! যায় না। হিরণ্য ও গোবধ্ধন একমাত্র পুক্রের 

অদর্শনে হতাশ হইয়া বসিয়া আছেন। তাহার! বিচক্ষণ ব্যক্তি, বুঝিয়। 
নিয়াছেন, রঘুনাথ নিশ্চয়ই নীলাচলে গিয়া! আশ্রয় নিয়াছেন প্রভু 
শ্রীচৈতন্তের চরণে । আর তাহাকে এই বৈরাগ্য-আশ্রম হইতে 
ফিরাইয়া আন] যাইবে ন1। 

কিন্ত রঘুনাথের মাতাকে শাস্ত করা যায় কই? ক্বাদিয়া কাদিয়! 
বলিতেছেন, “যেমন ক'রে হোক তোমরা আমার নয়নের মণি 

রঘুনাথকে ফিরিয়ে আনো । দরকার হলে তাকে ঘরে বেঁধে রাখো । 

এই প্রাসাদে এত লোকজন, এত রক্ষী, আছে কী করতে ?” 
১৬ ম-৪ 
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গোবদ্ধন মজুমদার স্ত্রীকে নানা ভাবে বুঝান, এতকাল চেষ্টা 
করেও রঘুনাথকে আমর ধরে রাখতে পারলাম না। এই হচ্ছে 
বিধিলিপি। আরে কহিলেন £ 

“ইন্দ্র সম এঁশ্বধ্য, স্ত্রী অপ্সরা সম। 

এসব বাঁধিতে নারিলেক যার মন ॥ 

দড়ীর বাধনে তারে রাখিব কি মতে। 

জন্মদাত। পিতা নারে প্রারব্ধ খগ্ডাইতে ॥ 

(চৈ, চৈ, অস্ত্য-৬ ) 

শিবানন্দ সেন ছিলেন প্রভু শ্রীচৈতন্তের ভক্তদের মধো একজন 
গণ্যমান্ত ব্যক্তি। প্রতি বৎসর গৌড় হইতে যাহারা নীলাচলে প্রভুর 
দর্শনে যাইতেন, তাহাদের অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিতেন এই 

শিবানন্দ | যাত্রীদলের পরিচালনার দায়িত্বও ছিল তাহার উপর। 

গোবধ্ধন মজুমদার রঘুনাথ সম্পর্কে খোজ নিলেন শিবানন্দের 

কাছে । জানিলেন, নীলাচলে থাকিয়া কঠোর বৈরাগ্যময় জীবন সে 

যাপন করিতেছে । সে বৈরাগ্য সে দৈম্তদশা! দেখিলে অশ্রুরোধ 
কর। কঠিন হয়। 

গোবদ্ধনের অন্তর বেদনার্ভ হইয়া! উঠিল । রাজপুত্রের মত 
বিলাস বৈভবে যে এযাবৎ কাটাইয়াছে, এই কঠোরতা কি করিয়া 
সে সহা করিবে । অবিলম্বে রঘুনাথের জন্য একটি পাচক ব্রাহ্মণ এবং 
ভৃত্য তিনি নীলাচলে পাঠাইয়৷ দিলেন, এই সঙ্গে দিলেন চারিশত 
মুদ্রা ও বহুতর মুন্যাতু খাঘ্য। 

পাচক ও ভূত্য নীলাচলে পৌছানোর পরই রঘুনাথ তাহাদের 
বিদায় দিলেন । কিন্ত মুদ্রাগুলি কি করিবেন ? ভাবিয়! চিত্তিয়। স্থির 

করিলেন, এগুলি সঞ্চিত রাখিবেন নিজের কাছে । এই অর্থ দিয়া 

প্রভুকে মাঝে মাঝে পরিতোষ সহকারে ভোজন করানো যাইবে । 
তক্তাধীন প্রভু রঘুনাথের অন্থুরোধ এড়াইতে পারেন না। প্রতি 

মাসে ছুই তিন দিন করিয়া রঘুনাথের কুটিরে জানাতে ভিক্ষ। গ্রহণ 
করিতে হয়। নানা,নুশ্বাহু ভোজ্য তৈরী হয়, প্রভু. ওভীহার বঙ্গী 
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১নষগ্াবরা তৃপ্তি সহকারে এসব গ্রহণ করেন । ভক্তিভারে প্রসাদ গ্রহণ 

করিয়া রঘুনাথও হন কৃতকুতার্থ । 

প্রায় ছুই বসব এভাবে অতিবাহিত হইল। তারপর হঠাৎ 

বঘুনাথের মনে খেলিয়া গেল চিন্তার ঝলক। প্রভু শ্রা্ার গৃতে 

[ভক্ষা গ্রহণ করিতেছেন আব এই উপলক্ষে রঘুনাথ পাইতেছেন কত 
মানন্দ, কত তৃপ্তি । কিন্তু এই সঙ্গে কি শ্রাাব অ£নিকা কিছুটা 

মিশ্রিত দাই » “প্রভু আমার কুটিরে ভিক্ষ। গ্রহণ করছেন, ভক্তদের 
মধো মামি বিশেষ একটা মধ্যাদা এর ভতর দিয়ে পাচ্ছি” এই 

ণরণের প্রচ্ছন্ন অভিযান হয়তো রহিয়াছে । তাছাড়া, প্রভু কি সত্যই 
এত শাজনে তৃগ্জ হইতেছেন ? 

ভাবিলেন, প্রভূ সব্বতাগী সন্গাসী, চরম ত্যাগ তিতিক্ষ! ও 

দক্যব আদর্শই তিনি তাচ্গার অন্কুগাদীদের সম্মুখে সদাই তুলে 

পরছেন । চরম বৈবাগোর আধার না হলে কোন সাধকঈ পরম 
,প্রমরূস বা ব্র্রম সহজে ধারণ করছে পারে না। অনুগামী বৈরাগী 

সন্নাসীদেব প্রাত এটাই প্রভূ শ্রেষ্ঠ উপদেশ | সেই বৈরাগ্যমৃত্তি 
প্রকে আমি নিমন্ত্রণ উপলক্ষে রোজ খাওয়াচ্ছি বিষয়ীর অন্ন। 
মামার পিতা ও পিতৃব্য বিষয়া, ধনী জমিদার । তাদের প্রেরিত 

অর্থে যে আহাধ্য প্রস্তত হয়, তা ভোজনে প্রভুর তো! সত্যকার আনন্দ 
হনার কথা নয। তাই তো। ত্রান্তবৃদ্ধি হয়ে আমি একি করছি? 

অতঃপর রঘুনাথ প্রভু শ্রীচৈতন্যকে নিমন্ত্রণ কর! ছাড়িয়া! দিঙ্লেন। 
বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হইল, তারপর হঠাৎ একদিন প্রত প্র 

করিয়। বলিলেন, “আচ্ছা স্বরূপ, রঘুনাথের কুটিরে আর তো আমায় 
'»ক্ষা গ্রহণের জন্য ডাকৃছে না। ব্যাপার কি?” ূ 

স্বরূপ নিবেদন করেন, *প্রতু, রঘুনাথ, 
গল্প আপনাকে নিবেদন করাট। ঠিক নয় 12 
ইচ্ছে মেনে নিয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করছেন।& 
মন আজকাল তাতে সায় দিতে চাচ্ছে:ৰ 

একথা শুনিয়। প্রভু মহা আনন্দিত, 
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বুঝেছে । বিষয়ীর অন্ন খেলে মন মলিন হয়, আর কৃষ্ণ স্মরণে বাধ। 

পড়ে। রঘুনাথের স্বচ্ছ দৃষ্টি সত্যকার পথ চিনে নিতে ভূল করেনি ।” 
আহার বিহারে সংযম, ত্যাগ বৈরাগ্য ও কৃচ্চ,সাধন, এইদিকে 

রঘুনাথের সতর্ক দৃষ্টি পতিত হইল। কারণ, তাহার প্রাণপ্রতু 'শ্রীচৈতন্ত 
যে নিজে এই পশ্থাব অনুরাগী | তাছাড়া, রঘুনাথ আরও ভাবিবা 
দেখিয়াছেন, তিনি ধনবানের পুত্র, বিলাস-বহুল জীবনে বন্ুতর 

অবাঞ্চিত সংস্কার গজাইয়। উঠিয়াছে _ভোগেচ্ছার সূক্ষ্ম অস্কুর হয়তো 
এখনে রহিয়াছে উদগ্র । এ অস্করকে নিশ্মমভাবে বিনাস না কৰিলে 

শুদ্ধ আধাররূপে তিনি তো গড়িয়া! উঠিবেন না। তাই দৃঢ় সন্কল্প 

কবিলেন, কায়মনোঁবাকো সত্যকার বৈরাগ্যকে তিনি বরণ করিয়' 
নিবেন, ভোগলিপ্না। ও আত্ম-অভিমানের কাটাকে সমূলে করিবেন 

উৎপাটিত। 

প্রীচৈতন্যের একান্ত সেবক গোবিন্দের উপর নির্দেশ ছিল, ভক্ত 
রঘুনাথ তাহার ভজনপুজন ও সমুদ্র স্নান সমাপন করিয়া প্রভুর দর্শনে 
আসিলে প্রভুর প্রসাদান্ন তাহাকে দেওয়া হইবে । কিছুাদন ইহা 
ভোজন করিয়াই বধুনাথের দিন কাঁটিতেছিল। হঠাৎ শুক হইল 

তাহার আত্মসমীক্ষণ) “তাই তো, বৈরাগ্যময় তপস্যার পথে আমি পা 

বাড়িয়েছি । কিন্তু আর পাঁচজন বৈরাগী ও সন্নযাসীর মত যত্রতত্র ভিক্ষা 
ক'রে তো উদবপুন্তি করছিনে ? বরং প্রভুর প্রসাদ নিশ্চিন্ত আরামে 
প্রতিদিন খেয়ে যাচ্ছি । চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, আহার ঠিকমত 

জুটছে, নিরুদ্ধেগে দিন বেশ কেটে যাচ্ডে। এ তো ঠিক নয়। বৈরাগী 
জীবনের ছুঃখ-কষ্টকে সহজভাবে বরণ ক'রে নিতে হবে ।, 

দশদণ্ড রাত্রি অতীত হইলে রঘুনাথ জগন্নাথদেবের মন্দিবে গিয়া 

পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিতেন । তারপর আসিয়া দাড়াইতেন মন্দির 

প্রাঙ্গণে, সিংহদ্বারের কাছে । কাডাল বৈষ্ণব বলিয়া দর্শনার্থীরা দয়া 

করিয়া কেহ যদি কোন খাস্চ ভিক্ষান্বরূপ দিত, তাহ] দিয়া কোনমতে 

করিতেন ক্ষুনিবৃত্তি । | 

এই অযাচক-বৃত্তিই তে নিষ্ষি্চন বৈষব সাধুর আচরণীয় ধর্্ম। 
এখন হইতে এভাবেই শ্রীর ধারণের উপযোগী আহাধ্য গভীব রাত্রে 
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রঘুনাথ সংগ্রহ করার চেষ্টা করিতেন । তারপর সারারাত কাটাইতেন 

জপ ধ্যান ও ভজনে | 

কিন্ত কিছুদিন পরের ভিক্ষান্ন গ্রহণের এই ব্যবস্থাও রঘুনাথের 
মনঃপৃত হইল না। প্রকাশ্যে এমনভাবে সিংহদ্বারে দাড়াইয়া থাকা 
,শাভন নয়, সঙ্গতও নয় । বাহিরে অযাচক বৃত্তির ভান আছে বটে, 

কিন্তু ভিতরে প্রচ্ছন্নভাবে যে রহিয়াছে ভিক্ষা সংগ্রহের স্ক্ম্র ইচ্ছা । 

মুখে কিছু না বলিলেও অযাচক সাধু মনে মনে আগন্তক দাতা সম্পর্কে 

কত কিছুই না ভাবিতে থাকে ! কখনো ভাবে-_এই যে আমার 

পরিচিত ভিক্ষাদাতা এগিয়ে আসছেন, কাল ইনি আমায় দিয়েছেন, 

মাজে। হয়তো দিয়ে যাবেন । কখনো বা কাহারো সম্পর্কে হয় 

(বপরীত মনোভাব__এই দাতাটি তেমন স্ুবিধের লোক নন, বোধহয় 

এর কাছে আজে কিছু পাওয়া যাবে না। রঘুনাথ কঙ্জিলেন, “না 

এই কপট অযাচক বৃত্তি আর নয়। বরং সত্রে গিয়ে কাঙালীদের 

মত মেগে খাবো ।, 

প্রভু শ্রীচৈতন্ প্রায়ই মত্ত থাকেন মহাভাবে। কখনো ইষ্টগোষ্ঠী 
করেন, কখনে। বা ভক্তদের ভীড়ের মধ্ো থাকেন ব্যতিবাস্ত | কয়েক 

দিন রঘুনাথের সংবাদ রাখেন নাই | সেদিন ভক্তদের প্রশ্ন করিলেন, 

“রঘুনাথ কেমন আছে ? আর কি করেই বা আঞ্কাল তার ভিক্ষা 

নির্বাহ হচ্ছে, বলতো ?” 

জানানো হইল, রঘুনাথ সিংহদ্বারে দীড়াইয়া অযাচকভাবে যাহ 
কিছু পাইতেন, তাহাতেই ক্ষু্নিবৃত্তি করিতেন । এখন তাহাও ছাড়িয়া 

দিয়াছেন। সত্রে গিয়া কাঙালীদের সাথে বসিয়া ভোজন করেন । 

প্রভু সবাইকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিতে লাগিলেন, “তা৷ বেশ 
করেছে । সন্ত্রে মেগে খাওয়াই তো৷ ভালো । মন্দিরের সিংহদ্বারে 

ভিক্ষার জন্ দাড়িয়ে থাকা, এতো বেশ্যাবৃত্তিরই মত। দাতার চোখে 

পড়ার জন্য প্রকাশ্য স্থানে প্রহরের পর প্রহর দীড়িয়ে থাকা- এ 

বড় জঘন্য 1” 

ভাববিলাসী বৈষ্ণবেরা প্রভুর কথায় শিহরিয়। উঠিলেন। বৈরাগ্যের 

কঠোরত! সম্পর্কে এমন ক্ষমাহীন এবং নিষ্ঠুরও তিনি হইতে পারেন ? 
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গৌড়ের শ্রেষ্ঠ ক্রোডপতির পুত্র, প্রতাপশালী মুলুকপতির পুত্র 
রঘুনাথ-_ তাহাকে শেষটায় তিনি কাঙালীদের সহিত পও.ক্তিভোজনে 

টানিয়। নামাইলেন ! 

অতঃপর সর্ববত্যাগী বৈষ্ণব-সাধক রঘুনাথ আসিয়া ধাডান কৃচ্ছ - 
সাধনের শেষ ধাপে । ত্যাগ-বৈরাগ্যের মহিমা কীর্তন করার কালে 

প্রভু কতদিন বলিয়াছেন__ 
জিহ্বার জালসে যে ইতি উতি ধায়। 

শিশ্োদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥ 

সত্ত্রে কাঙালীর সারিতে বসিয়া খাইতে হয বটে, কিন্ত নোজন 

মিলে প্রচুর এবং নিশ্চিতভাবে । উদ্রপুণ্তি করার পর সারাদিন 
রঘুনাথ ভঞ্জনানন্দে কাটাইয়া দেন। কিন্তু সর্বস্ব ছাড়িয়া যে পথে 

বাহিএ হইরাছে, চরম বেধাগ্য ও দৈন্তেব সাধন! গ্রহণ করিয়াছে, 

একমাত্র কুষ্ণকুপার উপরই সে নি্ভর করিয়া আছে। তাহার পক্ষে 

সত্রের নিশ্চিত ভোজন ব্যবস্থা তো। সমীচীন নয়। সত্তে গিয়া ঢাহিয়! 

, খাওয়া-আর তাহার পক্ষে সম্ভব হহবে না। 

আহার সম্পর্কে আরো বেশী কঠোরতা এবার তিনি 'বলম্বন 

করিবেন । এমন বস্ত সংগ্রহ করিবেন যাহ! কাহারো কাছে চাহিতে 

হয় না; যাহার জন্য কাহারে। কপার উপর নির্ভর করিতে হয় না। 

শুধু তাহাই নয়, যে বন্ত খাইনে অপর কোন জীবকে বঞ্চিত কর! 
হয় না, তাহাই তিনি এবার হইতে সংগ্রহ করিবেন । 

রঘুনাথের এই বৈরাগ্যসাধনের ইতিবৃত্ত ভক্তকবি কাবরাঞ্জ 

গোস্বামীর অমর লেখনীতে বিধৃত রহিয়াছে চিরকালের ত্যাগতাতক্ষা- 

ব্রতী মুমুক্ষুদের জন্য £ 

প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়। 

ছুই তিন দিন হৈতে ভাত সডি যায় ॥ 

সিংহদ্বারে গাভী আগে সেই ভাত ভাবে । 

সড়া গন্ধে তৈলঙ্গ গাই খাইতে ন! পারে ॥ 
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি । 

ভাত ধুঞ৷ ফেলে ঘরে দিয়! বন্ছু পানী ॥ 
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ভিতরেতে দড ভাত মাজি যেই পায়। 

লুন দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায়, 

(চৈ, চৈ, অস্তা ৬) 
এ যেন বৈরাগোর এক অগ্নিপরীক্ষা। এই অগ্নির দহনে তপন্থী 

রঘুনাথ নিজেকে নি্ষলুষ করিয়া '$লিতে চান, কৃষ্ণকুপার মহারস 

ধারণের সামর্থ্য অজ্জন করতে চান । 

মন্দিরের কাছে পসারীর। মঙ্তাপ্রসাদান্ন বিক্রয় করে । প্রতিদিন 

সলট। বিক্রীত হয়না | এবাসি প্রসাদে দুর্গন্ধ হইলে সিংহদ্ধারের 

পা/শ দাড়ানে! গাভীদেব সম্মুখে তাহা ঢালিয়া দেওয়া হয়! গাভীর! 

কতকট। খায়, কতকট। দুর্গন্ধের ন্ষগ্য ঠেলিয়া ফেলিয়। দেয়। রঘুনাথ 

এই বাসি পচা অন্নকণ। কুণ্ডাইয়া আনেন । বার বার জলে ধৌত 

কনর ফলে কোন কোন অন্নের দানা হইতে দঢ অংশ বাহির হয়। 

এগুলি সংগ্রহ কাবয়া নুন সহযে।গে রঘুনাথ তাহ! ভোজন করেন । 

যেমন ত্যাগ-তিতিক্ষাবান্ সাধক রঘুনাথ, তেমনি কপালু ও 

কল্যাণকামা তাহার সাধন পাথ্ধে দিকৃদিশারী স্বরূপ দামোদর | 

স্বরূপ রঘুনীথের পৈরাগ্যময় সাধনার এই শেষ পধ্যায়টি সতর্কভাবে 
লক্ষ্য কবিতেছেন! 'একদিন বঘুনাথের কুটিরে গিয়া হাতেনাতে 

তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, “রঘুনাথ, এমন অম্বতময় 

প্রসাদান্ন রোজ তুমি ভক্ষণ করো, আর ম্মামাদের দাও না, একি 
অদ্ভুত প্রকৃতি তোমার !” তারপর এ বাসি ভাতের প্রসাদান্ন পরম 

আনন্দে পুরিলেন নিজের মুখে । বঘুনাথের কৃচ্চ ব্রতেব সাফল্যে 

জানাইলেন অন্তরের অজস্র সাধুবাদ । 

প্রভু শ্রীচৈতন্তের দিব্য দৃষ্টির কাছে রঘুনাথের তপশ্চধ্যার কোন 
কিছুই অজান। না$। তবুও ত্যাগী ভক্তের মহিমা বাড়ানোর জন্য 
ভক্তমণ্ডলীর সমক্ষে কহিলেন, “স্বরূপ, তোমার রঘুনাথের সমাচার 

বল। দ্িনচর্য। তার কিভাবে চলছে ?” 
স্বরূপ করজোড়ে রঘুনাথের কৃচ্ছে'র কথ! সবিস্তার বিবৃত করেন। 

প্রভুর আয়ত নয়ন ছুটি তখন পুলকাশ্রুতে ছলছল ম্বরূপকে নিয়া 
সোল্লাষে ছুটিয়৷ যান রঘুনাথের কুটিরে। 
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রঘুনাথ তখন তোজনে বসিবেন। বাসি প্রসাদান্ন জলে মাজিয়া 

নিয়া, হুন মাখাইয়া পাতার উপর রাখিয়াছেন। প্রভু আনন্দ কলরব 

করিয়া কহিলেন, “রঘুনাথ, এ তোমার কি রকমের স্বার্থবুদ্ধি? এমন 

মহাপ্রসাদ নিত্য তুমি গ্রহণ করছো, আর আমাদের ডাকৃছে। না !” 
বলার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকটি অন্নদান' প্র মুখে পুরিয়া দিলেন। 

আবার হাত বাড়াইয়। নিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে রঘুনাথ তাহার 

হাতটি খপ. করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। সজল নয়নে কহিলেন, “না 

_-না প্রভূ, এ কখনো তোমার যোগ্য নয়। আমার পাপের মাত্রা 
আর তুমি বাড়ায়ে। না প্রভু, তুমি ক্ষান্ত হও ।” 

ভক্তেরা তখন চারিদিক হইতে দলে দলে ছুটিয়া আসিয়াছেন। 

সবাই পরমানন্দে দেখিতেছেন প্রভুর লীলারঙ্গ । 
ভক্ত রঘুনাথের মান বাড়াইতে গিয়া বার বার প্রভু তাহার এই 

দৈম্তময় সাধনার প্রশস্তি গাহিতে লাগিলেন। সমবেত বৈষ্বদের 
দৃষ্টিতে সেদিন স্বরূপের রঘুনাথ, স্বরূপের মহাপ্রভুর রঘুনাথ, সেদিন 
প্রতিভাত হইলেন অসামান্য ত্যাগবৈরাগ্য ও বৈষ্ণবীয় সাধনার মৃত্ত 
বিগ্রহরূপে । 

রঘুনাথের কঠোর তপস্তা দেখিয়া প্রভু শ্রীচৈতন্তের আনন্দেব 
সীমা নাই। সেদিন রঘুনাথকে ডাকাইয়া আনিয়৷ প্রভু তাহার ছুইটি 
পরম প্রিয় বন্ধ দান করিলেন । 

শঙ্করানন্দ সরস্বতী নামক এক ভক্ত সন্যাসী বৃন্দাবনে গিয়। 

একটি গোবদ্ধন শিলা ও গুঞ্জামাল। সংগ্রহ করেন। শ্রীচৈতন্তকে 

এই ছুইটি পবিত্র বস্তু তিনি উপহার দেন এবং এখন হইতে এই ছুইটি 
প্রভুর প্রাণের সামগ্রী হইয়া উঠে। গোবদ্ধন শিলাটির দিকে দৃষ্টি 
পড়িলেই প্রভুর মানসপটে শ্রীকৃষ্ণের গোবদ্ধন লীলা স্ফুরিত হুইয়। 
উঠিত। আর পরম প্রেমভরে গুঞ্জামাল। গলায় পরিয়। শিলাখণ্ডটিকে 
সেবা করিতেন কৃষ্ণকলেবর জ্ঞানে | ভাবাবিষ্ট অবস্থায় অনেক সময় 

এই শিলাখণ্ড করিতেন মস্তকে ধারণ । 

এই পবিত্র বস্তৃছ'টি রঘুনাথকে অর্পণ করিয়া কহিলেন, “রঘুনাথ, 
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এই শিলা কষ্ণবিগ্রহ-স্বরূপ। সাত্বিকভাবে, নিষ্ঠাভরে, তুমি জল ও 
তুলসীমঞ্জরী দিয়ে এর সেবা পূজা করো, অচিরে কৃষ্ণপ্রেম লাভ 
করবে তুমি |” 

তকণ সাধক রঘুনাথের প্রতি প্রভূর এই কৃপা দেখিয়া লীলাচলের 

ভক্তের] বিস্মিত হইয়া যান, তজননিষ্ঠ রধুনাথকে সবাই জানাইতে 

থাকেন সাধুবাদ । 
পবিত্র শিলা বিগ্রহ তো পায়া গেল, কিন্ত ইহার পুজার জন্য 

সামান্য কিছু উপচার উপকরণ যে চাই । আসন, বস্ত্রখণ্ড ও দু'এক 

পয়সার খারা সন্দেশও তো যোগাড় করিতে হইবে । কিন্তু কাঙাল 

রঘুনাথেপ কাছে তো একটি কানাকডিও নাই। তবে উপায়? 
এসময়ে এ বিপদ হইতে উদ্ধাব করিলেন স্বরূপ দামোদর | প্রভুর 

সেবক গোবিন্দকে বলিয়া এই উপচারঞ্লি তিনি সংগ্রহ করিয়। 

দিলেন। তারপর প্রিয় ভক্তকে কহিলেন, “রঘুনাথ, গোবদ্ধন-শিলা 

আর গুঞ্লামালা দান ক'বে প্রভু তোমায় কোন্ বিশেষ ইঙিত দিলেন 

তা কি বুঝতে পেরেছে ?” 

রঘুনাথ সপ্রশ্র দৃষ্টিতে শিক্ষাণ্ডকর দিকে চাহিয়! আছেন । স্বরূপ 
দামোদর উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন, “প্রভূর ইলিত হচ্ছে, কৃষ্ণ ভজন 

সফল করার জন্য তোমায় যেতে হবে গোবদ্ধনশৈলে । আর 

গুঞ্জামালা অর্পণের মূল কথা হলো, এখন হতে তোমার স্থান হলো 

ব্রাধারাণীর চরণে ।” 
রঘুনাথের নয়ন ছুটি অশ্রুসজল হইয়া উঠে । বিষগ্ন কণ্ঠে উত্তর 

দেন, “প্রভু কেন আমার ওপর এত নিদায়? কেন আমায় বৃন্দাবনে 

গিরি গোবদ্ধনে পাঠাচ্ছেন ? এমি যে বালক বয়স থেকে প্রভুকেই 
করেছি আমার ধ্যানের ধন, জীবনের ঞ্ুবতার1। বৃন্দাবনের ঘনীভূত 
বপ যে আমি প্রভুর মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছি, রাধাকৃষ্ণের যুগলবপ 

প্রভুর মধ্যেই যে আমি দেখেছি, 'আর তার এই তত্বহ যে এতদিন 

অনুধ্যান ক'রে আসছি।” 
“না রঘুনাথ, তোমার ভয় নেই। এখনি প্রভূ তোমায় বৃন্দাবনে 

যেতে বলছেন না । যাবে তুমি পরবস্তীকালে, তোমার তপস্তার 
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শেষ পধ্যায়ে। এখন পরমানন্দে প্রভুর সাহচর্য্য তুমি করো, ব্রঙ্গবস 
সাধনার যে সব অত্যাশ্চর্ধ্য লীল! প্রকে কেন্দ্র ক'রে দিনের পর 

দিন উদ্ঘাটিত হচ্ছে, ভা প্রতাক্ষ করো, তোমার ভজনময় জীবনকে 

উজ্জরঙ্গতর ক'রে তোল ।” 

বিস্ময়কর ত্যাগ তিতিক্ষা যেমন ছিল রঘুনাথের, তেমনি ছিল 

অনামান্য তজননিষ্ঠা । দিনরাতের অধিকাংশ দময়ই তিনি অতিবাহিত 
কারতেন ভজন পুজন, রাধাকুষ্েের মানস-সেবা, আর প্রভু শ্ীঠৈতন্তের 
প্রত্যক্ষীভূত লীল! দর্শনে । প্রেমন্ক্তির মহাসমুদ্র প্রহথ শ্রীচৈভগ্ত । 
সেই মহাসমুদ্রেণ পক্ষে দ্রিনের পপ দিনন্বৃতা কসিতেছে অগণিত 
ভাপতরঙ্গ, এই তবঙ্গভঙ্গ প্রভূকে উত্তাল কগিয়া তুভিতেছে। কখনো 

মিলনেৰ আনন্দে হাসিভুছেন, গাহিতেছেন, নাচিতেছেন । কখনে। 
বাশিরহের শোকে হঈতেছ্েন মুহ্াদান | এই ভাবঙরঙ্গেব মোহন 

লীল? যেমন সন্তরঙ্গ ভক্ত স্বপ দামোদর, বামানন্দ প্রভৃতির হুদযকে 

নাচাঠতেছে,-_তমনি উদ্বদ্ধ করিতেছ রঘ্ুনাথ প্রভৃতি ভজননিচ্চ 

নবাঁন ভক্তদেব | 

প্রভূর এসময়কার অলৌকিক প্রেমলীসার অন্যতম প্রতাক্ষদশী 
ও শ্রোতা রঘুনাথ । স্বরূপ ছিলেন প্রভুর সবর সময়ের সঙ্গা ও 
তাহার মহাভাবের স্ুত্রকার, আর এই পরম নিগুঢ স্বত্রের বৃত্তিকার 

হহলেন রঘুনাথ । 

দিনের বেলায় প্রভূ সানিধ্যে থাকিয়। রঘুনাথ তাহার অপার 

অনস্ত ভাবশাবল্য প্রত্যক্ষ করিতেন। গভীর রাত্রিতে প্রভু গম্ভীর” 

গর্ভে বসিয়া মহাভাবের যে লীলানাট্ উদ্ঘাটিত করিতেন, তাহাতে 

প্রবেশাধিকার ছিল ন। বটে, কিন্তু এই লীলানাট্যের মন্মকথা রখুনাথ 
দিনের পর দিন শুনিতেন তাহার শিক্ষাগুরু স্বরূপ দ্ামোদরের মুখে | 
ভঙ্গননিষ্ঠ। আর হষ্টকুপার ফলে ভ্জ রথুনাথের অন্তজ্জীবন প্রতু 
শ্রীচৈতগ্ভের লীলা-মাধুধ্যের রসে রসাগ্িত হইয়া! উঠে। কৃষ্ণপ্রেমের 
পরমোদয় দেখ। দেয় তাহার সাধন-সত্তায়। 

ষোল বৎসর কাল রঘুনাথ নীলাচলে প্রভুর সান্িধ্যে বাস করেন, 
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প্রভুর কৃপা আর স্বরূপ দামোদরের শিক্ষায় এসময়ে তাহার জীবন- 

তপস্তা সফল হইয়া উঠে। ইহার পর আসে শোকাবহ বিচ্ছেদের 

পালা । নীলাচলের লীলানাট্যের উপর যব।নক। টানিয়! দিয়! প্রভু 

হন অন্তদ্ধান। প্রভু-সব্বন্ধ স্ববপ দামোদর এই বিরহ সহা করিতে 

পারেন নাই, অল্পদিনের মধ্যেই ত্যাগ করেন এই মর্কাধাম | 

পর পর ছুইটি নিদাকণ শোকের আঘাতে ভক্তপ্রবর বম্ুনাথ 

উন্মন্তের মত হইয়া উঠেন । কয়েকদিনের মধো গু ভু ভ্রীচৈতন্থে ব প্রদক্ত 
গোবদ্ধনশিল! ও গুপ্রামালাটি ঝুলিতে পুাবয়! বঙ্না হন ভিশি রুন্দাবন 
অভিমুখে । মনে মনে স্থির করেন, সেখানে গিয়া গুভুহ অন্তর ভুই 

প্রবীণ পারদ ন।৬» ও পের চরণে দপ্তবৎ করিবেন, তাবপর এইট 

মরদেহ তা।গ করিবেন ভৃগ্ুপাত কপ্রিয়া! প্ুণ্যশিবি গোবদ্ধনের 

শিখর হইতে ঝাপ দয় পা৬য়া এবার ছিনি ছেদ জানিয়: [দিবেন 

বিরহখিন্ন অকিপ্চিতকবু জ্রীবান । 

প্র$ শ্রীচৈন্ের প্রেমময় অস্তাল্)ল। দর্শন ও অন্তরঙ্গ সেবনের 

পরে রঘুনাথ বৃন্দাবনে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তাই সেখানকার 

গোস্বামীরা ও তক্তেরা অধীর হইয়। তাহার কাছে ছুটিয়। আমিলেন। 

সনাতন ও রূপ তাহাকে বহুতর প্রবোধ [দিশেন) কহিলেন, 

“রধুনাথ, আমরা দু ভাই প্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে পড়ে আছি। 

তুমি হচ্ছো আমাদের আর এক ভাই। এসো তিন ভাইয়ে মিলে 

বন্দাবনে প্রভুর আদিষ্ট ব্রত উদ্যাপন করি : তাছাড়া, তুমি ভগুপাত 
ক'রে দেহতাগ করলে প্রভুর শ্রেষ্ঠলীল গম্ভীবাঙগীলার কথা আমরা 
কার মুখ থেকে শুনবো? প্রভুর অন্ত্যলীলায় মহান্ডাবের পরাকাষ্ঠা । 
সেই পরম লীলাতত্ব স্বরূপ দামোদর তোমার কাছে বর্ণনা করেছেন । 

বিশেষ ক'রে স্বরূপ তোমায় নিজের কাছে রেখে বিশেষভাবে প্রভুর 

লীলাতত্ব বুঝিয়েছেন। তুমি নিজেও সেই লীল। দর্শন করেছো, তার 

মাধুধ্যে অবগাহন করেছে৷ । সেই পুণ্যকথা ও পুণ্যতত্বই তে৷ তোমার 
মুখে আমরা শুনতে চাই ।” 

সনাতন ও রূপের ন্মেহের বন্ধনে রদুনাথ বাঁধা পড়িয়া গেলেন। 



১৪৩ ভারতের সাধক 

রন্দাবনে থাকিয়া ব্রজরস-সাধন করিতে হইবে এই ইঙ্গিত প্রভু 
শ্রীচৈতন্ত বহু পুর্বে তাহাকে দিয়। গিয়াছেন। রঘুনাথ তাই এবার 
কিছুট। প্রকৃতিস্থ হইয়৷ শুরু করেন প্রভূ-নিদ্দিষ্ট সাধনা, এই সঙ্গে 
উদ্যাপিত হইতে থাকে তাহার চিরাচরিত বৈরাগ্যময় তপস্তাত। 

নীলাচলে থাকিতে রঘুনাথ স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে বসিয়! প্রভ্ 
নিগুঢ প্রেমলীলাব কথা আলোচনা করিতেন, তাহার মুখে এই 

লালার মাহাত্মা ও তত্ব শ্রবণ করিতেন । এবার বন্দাবনে আসিয়া 

তিনি লাত করিলেন মহাপ্রেমিক সাধক রূপগোম্বামীর সেেহময় 

সান্নিধ্য | প্রভুর মাধুর্যরস উদঘাটনে রূপ ছিলেন সিদ্হস্ত | তাহার 
রচিত “ভক্তিরসামৃত সিন্ধু” ও “উজ্জল নীলমণি' মাধুধ্যময় সাধন! ও 

নিগুঢ় প্রেমরহস্তের ব্যাখ্য। বিশ্লেষণে সমুজ্জল ৷ শ্বীৰপ যেমন তত্বের 
ব্যাখ্যান করিতেন, রঘুনাথও তেমনি বর্ণনা করিতেন মহাভাবময় 

জীবনের বহু রোমাঞ্চকর দৃশ্য । তাই উভয়ের মধ্যে এসময়ে গড়িয়া 

উঠে এক অচ্ছেগ্ভ আত্মিক সম্বন্ধ । প্রেমভক্তিসিদ্ধ রূপ গোস্বামী মধুর 
রসের তাত্বিক ব্যাখ্য। ও সিদ্ধান্ত স্থাপনে পারদর্শী । এখন হইতে 
রঘুনাথের সাধন জীবনে ভিনি গ্রহণ করেন স্বরূপের স্থান। 

শ্রীচৈতগ্তের লীল। কাহিনী শোনার জন্য, স্ববপ ও রামানন্দের 

প্রেমতত্ব শোনার জন্য, বুন্দাবনের প্রবীণ ও নবীন উভয় শ্রেণীর 

ভক্তেরাই রঘুনাথেব কুটিরে আসিতেন । ইহাদের মধ্যে কষ্ণদাস 
কবিরাজ ছিলেন রঘুনাথের একান্ত অনুগত | রঘুনাথের বৈরাগ্য ও 

কষ্ণপ্রেম যেমন ছিল, তেমনি ছিল সাধনমার্গের উচ্চতর অন্থুভূতি। 
প্রীচৈতন্তের অস্ত্যলীলার প্রত্যক্ষ হিসাবেও তাহার মধ্যাদা 
ছিল অপরিসীম । ভক্তপ্রবর কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাই তাহার চরণে 

আত্মসমর্পণ করেন, মাধুধ্য রসের সাধনায় ব্রতী হন । কৃষ্খদাস প্রায় 
সময়েই রঘুনাথের সান্নিধ্যে থাকিতেন, স্বযোগ পাইলেই তাহার 

সেবা যত্বে নিজেকে করিতেন নিয়োজিত। কথিত আছে, কৃষ্ণদাস 

কবিরাজ উত্তরকালে রঘুনাথের শিল্ততব গ্রহণ করিয়াছিলেন ।৯ 
১ রুষ্ধদাস কবিরাজের প্রকৃত দীক্ষাগুরু ০কেঃ এ সম্পর্কে নিংসংশক্িত প্রমাণ 

নাই। কেহ বলেন তীহার গুরু ভট্ট গোস্বামী, কেহ বলেন রূপ গোম্বানী। 



গোস্বামী রঘুনাথদাস ১৪১ 

রঘুনাথেব সঙ্ল্প, গোবদ্ধনে গিয়া কঠোর তপস্তায় তিনি ব্রতী 
হইবেন, রাধাকৃষ্ণের লীলাধ্যানে কাটাইয়া দিবেন অবশিষ্ট জীবন । 

রূপ গোম্বামী এবার আর তাহাকে বাধা দিলেন না। শুধু কহিলেন, 
“গোবদ্ধনে যাচ্ছো, যাও । কিন্তু, সদাই তৃমি থাকো ভাবোন্বত্ব, বাহা- 

জ্ঞান প্রায়ই হয় তিরোহিত। এ অবস্থায় তে। দেহ থাকবে না। 

কৃষ্ণদাস তোমার সঙ্গে থাকবে, তোমার সেবা কববে ।” 

রূপ গোম্বামীর কথ! অগান্য করার উপায় নাই। কুষ্তদাসকে 

তাই সঙ্গে নিতে হইল | অতঃপর পদব্রজে কয়েক দিনের মধ্যে 

উভয়ে উপনীত হইলেন গোবদ্ধনে । এই গোবদ্ধনেই বঘধুনাথের 

সেবক ও নিত্যসঙ্গী কৃষ্ণদাস কবিরাজ্জ চৈতন্যচরিতের মহামূলাবান 

তথ্যসমূহ প্রাপ্ত হন, আপন কবিত্ব ও প্রেমানভাতির বলে রচনা 

কবেন অমর গ্রন্থ -চৈওম্যচরিতামুত। 

গোবদ্ধনের পাদদেশে বহিয়াছে গৌড়ীয় ভক্তদের পরম শ্রদ্ধার 

উপবেশন ঘাট । এই ঘাটে বসিয়াই একদিন ভাবা ঝিষ্ট প্রভু শ্রীচৈতন্ত 
শামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছিলেন । প্রতূর 
উপবেশন ঘাটে বার বার দণ্ডবৎ জানাইয়া রঘুনাথ আশ্রয় নেন এক 

বক্ষতলে। এখানেই শুরু তাহার নৃতনতর তপস্থা : 

সনাতন গোম্বামী তখন নিকটেই বৈঠান নামক স্থানে সাধন 

ভজন করিতেছেন। তিনি তখন মতিশয় রুদ্ধ, খুব প্রয়োজন না 
থাকিলে চলাফের] বড় একট! করেন না । পরম স্সেহভাজন রঘুনাথের 
আগমনের কথা শুনিয়। সনাতন ছুটিয়া আসিলেন। ছুই ভক্তিসিদ্ধ 

মহাপুরুষের মিলনে দিব্য আনন্দ উৎসারিত হইয়া উঠিল । 

তবে কৃষ্ণদাদের লেখা অস্থায়ী এবং ভক্তিরত্বাকরের মতে, রঘুনাথই তাহার 

গুরু £ শ্রীমৎ দাসগোত্বামী__রপিকমোহন। 

দীক্ষাণ্ডর না হইলেও তাহার প্রধান শিক্ষাঞ্তর বা “সারগুরু ষে রঘুনাথ 
তাহাতে বিতর্কের অবকাশ নাই : চৈত্ন্ত চরিতামৃতের ভূমিকা _রাধাগোবিম্দ 

মাথ। 



১৪২ ভারতের সাধক 

সনাতন উদ্বিগ্ন স্বরে কহিলেন, “রঘুনাথ এস্থানে তপস্যা করবে 

বলে এসেছো, তা ভালই । কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে, তোমায় 

এভাবে বুক্ষতলে বাস করতে দেব না। তোমার জীবন মহাপ্রভুর 

আশিস্পৃত, তোমার কে রয়েছে তারই মাধুর্য লীলার স্তবগান, 
লক্ষ লক্ষ ভক্তজনের কল্গাণের জন্য তোমায় আরে কিছুকাল বেঁচে 

থাকাতে হবে ।” 

“আমি কাঙাল বৈষ্ণব, আমার জন্য বৃক্ষতলের আশ্রয়ই তো 

যথেষ্ট, প্রভু ।” করজোড়ে নিবেদন করেন রঘুনাথ | 
“না! বঘুনাথ তা হয় না। এখানে একটি পর্ণকুটির বেঁধে তুমি 

ভজনমযজ জীবন যাপন করো | এখানক।ব চাবদিকের অরণ্যে হিংত্র 

জন্ত জানোয়ারের অভাব নেই । বুক্ষতলে রাত্রিকালে বাস করা 

সঙ্গত হবে না। তাছ।ডা, তোম।র এখন বয়স হয়েছে, কুটিরের আশ্রয় 

নেওয়াই দদকার ।” 

সদ্ধ মহাত্মা বাঁলয়। সনাতনের সে অঞ্চলে খ্যাতি আছে । ভিনি 

আসিয়াছেন শুনিয। ভক্ত "গ্রামবাসীর দলে দলে সেখানে সমবেত 

হঈতে থাকে । সনাতনের আদেশে তখনি সবাই মিলিয়া পর্ণকুটির 

বাঁধিয়া! ফেলে, রঘুনাথ এ তাহার সেবক কৃষ্দাস যেখানে আশ্রয় গ্রহণ 

করেন। সনাতনের কথ শুনিয়া গ্রামবাসীরা নবাগত সাধক রঘুনাথের 
প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে থাকে । 

স্থানে ভজন কুটিরটি তৈরী কর! হয় তাহার নাম অরিট গ্রাম । 

জনশ্রুতি আছে, অরিস্ট নামে এক অনুর বৃষের রূপ ধরিয়৷ ব্রজমণ্ডলে 

দৌরাত্ময শুক করে। তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া এই স্থানটিতে 
তাহাকে বধ করেন। অন্ুর বপের পর্ব তে। শেষ হইল, কিন্ত 

এসময়ে শ্রীমতী রাধারাণী এক জটিলতার স্থষ্টি করিয়া বসিলেন। 
কুষ্ণকে তিনি কহিলেন, “বৃষরূপী অসুর তুমি বধ করেছে, এর ফলে 

হয়েছে মহাপাপের ভাগী। সব্ৰবতীর্থের জলে স্নান না করলে তো 

(তোমার এ পাপ মোচন হবে না।” 

চাতুর্ধ্য ও পরাক্রমে কৃষ্ণ অদ্বিতীয়। তখনি সহাস্তে তিনি 
পদাঘাত করিয়া ভূগর্ভ হইতে উৎসারিত করিলেন সর্ববতী্থের পুণ্যময় 
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সলিল ধারা তাহার ফলেই স্বষ্ট হয় এই অঞ্চলে পবিত্র শ্যামকুণ্ড ও 

বাধাকুণ্ড। 

গিবি গোবদ্ধন্ব পাদদেশেই রহিয়াছে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড। 

প্রহু শ্রীচৈতন্ত তাহার গোবদ্ধন পরিক্রমার কাপে, ভাবাবেশে মত্ত 

থাক] অবস্থায়, এঠ কুগু ছুইটি আবিষ্ষার করন । প্রাচীন কুণ্ড এ সময়ে 
মজিয়৷ গিয়াছে এবং বপাস্তবিত হইয়াছে নীচু ধানেব ক্ষেত রূপে । 
প্রভুর আ'বদ্ুত পুণ্যময় কুণ্ডের চঠিক অবস্থান বঘুনাথ তীঙ্কার 
ধ্যানবলে নির্ণয় করিলেন । কিন্তু কুণ্ডের অবস্থান জানিলেই তে 

কাঁজ হবে না, গভার করিয়া এ ঢুটিকে খনন করা দরকার । সার! 

ভার? এর ভক্ত জনসাধারণের ব্যবহারযোগা কব! দরকার । 

বঘুনাথ এঁনজে কাঙাল বৈষ্ণব, সরোবর খননের অর্থ কোথায় 
পাইবেন ? তাই খেদের তাহাব পরিসীমা! রহিল না। 

নিতাকার ধান ভজন শেষে, ইষ্টদেবের কাছে, সজল নয়নে 
রঘুনাথ নিবেদন করেন অন্তরের আকুতি, “হে প্রত ককণাসিঞ্ক, পরম 
পবিত্র কুণ্ড ছুটির আবির্ভাব তুমি সম্ভব করে তোল । লক্ষ লক্ষ 
ভাক্তের টদ্ধারের ব্যবস্থা! ক'রে দাও ।” 

ভক্তিসিদ্ধ মহাপুকষ রঘুনাথের এই আগ্ডি বিফলে যাঁয় নাই | 
ভক্তবৎসল প্রস্তু অচিরে ইনার ব্যবস্থা করিলেন । 

সোদন গোবদ্ধন পরিক্রমণের শেষে প্ঘুনাথ উপবেশন ঘাটে 

বিশ্রাম করিতেছেন, অস্তরে বার বার উঠিতেছে চিক্তার তরঞ্জ_ 
'শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের খনন ব্যবস্থা স্সাজে। সম্ভব হয়ে উঠেনি । এ যে 
তার বড সাধের কাজ !' 

এমন সময়ে এক পশ্চিমদেশীয় ধনী বৈষ্ণবভন্ত নিকটে আসিয়া 

তাহাকে প্রণাম জানায়। করজোড়ে নিবেদন করে, “বাবাজী, 

মআাপনিই কি গোস্বামী রঘুনাথদাস ?” 

“হ্যা বৎস, আমিই গোন্বামীদের দাস- রঘুনাথ । কোথা থেকে 
তুমি আসছো। কি প্রয়োজন আমার কাছে, বল। সাধ্যমত 
আমি ত! করতে চেষ্টা করবো” শান্ত স্বরে উত্তর দেন রঘুনাথ। 



১৪৪ ভারতের সাধক 

“প্রভু, আপনার কাছে একট জরুরী কাজে আমি এসেছি। 

এখন সোজা আসছি বদরিনারায়ণ থেকে । প্রভু নারায়ণজীর কাছে 

পুজার মানত ছিল। প্রচুর অর্থ ব্যয় ক'রে, সাড়ম্বরে তার পুজো দেবো 
বলে বদরিনাথে পৌছালাম। সেই রাত্রেই প্রভুজী স্বপ্নে দিলেন 
প্রত্যাদেশ-_ এখানকার পুজোয় বেশী অর্থ ব্যয় করার তোমার 
প্রয়োজন নেই । শাস্ত্রীয় বিধান অন্থসারে পুজো সম্পন্ন করো, তারপর 

সোজ। চলে যাও ব্রঙ্মমগ্ডলের অরিট গ্রামে । সেখানে আমার পরম 
ভক্ত রঘুনাথদাস চিন্তিত হয়ে পড়েছে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের খনন 
কাজের জন্য। ব্যয়সাপেক্ষ 'এ কাজটি তুমি ক'রে দাও । রঘুনাথের 

অনুমতি নিয়ে সব ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করো | এই জন্যেই আপনার 

কাছে আমি এসেছি ।” 

রঘুনাথের নয়ন ছুটি পুলকাশ্রতে ভরিয়া উঠিল । বুঝিলেন 

অন্তধ্যামী প্রভু তাহার অন্তরের আকুতি শুনিয়াছেন। নিজেই সব 

কিছুর ব্যবস্থা তাই করিয়াছেন। 

অচিরে কুগুদ্ধয়ের পঙ্কোদ্ধার করা হয়, এবং তলদেশ উত্তমরূপে 
খনন করিয়া পরিণত কর! হয় ্সিগ্ধ সরোবরে । এই জলপুর্ণ পবিত্র 
কুণ্ুদ্বয়ের মহিমার কথ! এসময়ে ব্রজ্মমণ্ডলের সর্ব্বব্র প্রচারিত হইয়। 
পড়ে । হাজার হাজার ভক্ত নরনারী এখানে আসিয়া পুণ্যকন্ান 
সম্পন্ন করিতে থাকে । এখন হইতে রঘুনাথ অভিহিত হইতে থাকেন 

রাধাকুণ্ডের দাস গোম্বামী নামে । 

রঘুনাথের পর্ণকুটিরটি ছিল রাধাকুণ্ডের অতি নিকটে । অতঃপর 
তাহার তপঃপ্রভাবে এই কুটিরকে কেন্দ্র করিয়। চারিদিকে নিম্মিত 

হয় বুতর বিগ্রহ-মন্দির, ঘাট ও ভজন কুটির। গোপাল ভট্ট, 
শ্রীজীব, ভূগর্ভ গোম্বামী প্রভৃতি এই অঞ্চলে বসিয়া ভজন সাধন 
করিতেন। বিশেষ করিয়া রঘুনাথের সাধন-মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া 
আরে বহু বৈষুব সাধক এখানে ভজন স্থাপন করেন এবং 
রাধাকুণ্ড ক্রমে পরিণত হয় দ্বিতীয় বৃন্দাবনে। 

নীলাচলের মত রাধাকুণ্ডে থাকিভেও রঘুনাথ তাহার কচ্ছ,ব্রত 



গোম্বামী রঘঘুনাথদাস ১৪৫ 

ও ভঙ্গননিষ্ঠায় বিন্দুমাত্র শিথিলতা আসিতে দেন নাই | পাষাণের 
রেখার মত স্থির "্মবিচল ছিল তাহার এই দৈন্য-বৈরাগ্যময় সাধনার 

ক্রম । কখনো কোন কারণে ইহার বাতায় হএয়াব উপায় ছিল না। 

লদাসঙ্গী ও শুক্রশিষ্য কাবরাঞক্ গোন্ব।মী তাহাপ এই দিনচধ্াযার 

বর্ণন। দিয়াছেন £ 

সহম্ম দঞ্ডবৎ কাবন লয়ে লক্ষ নাম। 

দ্বই লহত্র বৈষবে মিতা করেন প্রণাম ॥ 

পাত্রি দিনে রাখা কৃষ্ের মানস সেবন। 

প্রহরেক মহা প্রভুর চরি বর কখন ॥ 

তিন সন্ধা রাঁধাকুণ্ড আপতিত মান | 

ব্রজবাসা নৈষ্ণবে কবে আলিঙ্গন দান । 

সা্ধ সপ্ত প্রহব করে ভক্তির সাপনে | 

চারি দণ্ড নিদ্রা, পেঠে! নহে কোন দিনে ॥ 

(চে,চে, আাদি ১০মু 

রাধাকৃষ্ণের মুগন মৃত্তি ও যুগল লালার মানস পুজা ছিল গঘুনাথের 
প্রেম সাধনার মল উপজীব্য । রসরাজ কৃষ্ণ টাহার হলাদিনী শৃক্তি 
মহা ভঃখময়ী 'শ্রীরাধা, সতত প্রোজ্জল থাকিতেন তাহার সাধন সততায় । 

রাধাকষ্েের এই মিলিত মাধুধ্যমৃন্তি তিনি দর্শন করিতেন ইষ্টচর 

প্রভু-শ্রীচৈতন্যের মধ্যে | 
“অন্তরঙ্গ সেবা” বা সখী বা! মঞ্জরী রূপে রাধারুষ্েব মানস সেলায় 

রঘ্ুনাথ ছিলেন সিদ্ধকাম | এই সাধনার বিশ্চিন্ন স্তরে যে ছুরব শাহ 
ভাবময়তা € প্রেমোন্মাদনা তাহার মধ্যে স্ষুরিত হইয়া উঠিত, ভক্ত 

বৈষ্ণবদের কাছে তাহ ছিল পরম বিস্ময়কর | 

“রঘুনাথ ছিলেন বি প্রলম্তের মৃণ্ডি, অর্থাৎ শ্রীরাধার বিপ্রলস্ত বা 
বিরহদশায় তাহার সখীগণ যেভাবে তাহার প্রতি সমতুঃখিনী হইয়। 

তাহার চিত্ত বিনোদন করিতেন, রঘুনাথ ও অন্তদ্দশ।য় সেইবপ ভাবে 
বিভোর থাকিতেন । সে সময়ে কেহ তাহার সঙ্গে কথা কহিতে 

গেলে, তাহার আত্মবিস্থৃত ভাবের উত্তর হইতে উহা বুঝাশ্যাইত। 
এই নবস্থার কথাই ভক্তমালে আছে _- 
১০ম-১* 



১৪৬ ভারতের সাধক 

আহার নিদ্রা নাহি সদা করয়ে ফুৎকার | 

বাহাক্ষুত্তি নাহি সদা যেন মাতোয়ার ॥ 

“বূপগোন্ামী ললিত মাধব নাটক রচনা করিয়া রঘুনাথকে পড়িতে 

দিয়াছিলেন। এই নাটকে বিপ্রলম্ত লীল! অতি বিস্তারিতভাবে 

প্রদশিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে । রঘুনাথ সে পুস্তক পড়িয়া কাঁদয়া 
কাদিয়া পাগলের মত হইয়া গেলেন। 'এই জন্য তাহার সন্তোষ 

বিধানের উদ্দেশ্যে শ্রীবকপ বাগতা সহকারে “দানক্েলিএকৌমুদী” 

নামক ভাণিক। প্রণয়ন কিয়া উতর কবে অপ্পণ করেন । প্রতিষেধক 

ওষধের মত উহাতে পুর্বব উপদ্রাবেব নাশ হইল, পুস্তক পাইযা রঘুনাথ 
সুস্থ ও সুখী হইলেন। শ্রীৰপ গ্রস্থারস্ত « উপঃংহারের আশীর্ববচনে 

এই কথার সুন্দর আঙাষ দ্যাছেন। 

“একজন কেহ শ্রীভগবানের দ্দেশে কঠোব সাধনা আরস্তু 

কবিলে, তাহার তপঃপ্রভাবে চাবিদিকে চাঞ্চলা উপস্থিত হয় নং 

শ্ীভগবানের কৃপাপাত্র যে যেখানে থাকেন, মনে প্রাণে সেই সাধঝের 

জন্য ব্যাকুল হইয়। উঠেন, তাঙ্কাব ।দদ্ধিলাভ না হইলে তাহার! যেন 
স্থির হঈতে পারেন না। একজনের জন্য সমগ্র দেশ মত হয়, ধন্য 

হয়, পুণাময় হয়। সেইবপ রঘুনাথের সাধনার ফলে সমস্ত ব্রজমণ্ডলে 

সকলের প্রাণে এক নৃতন তঁব-তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। রূপ 

সনাতন যত দিন ধবা-ধামে ছিলেন, দৈহিক অশরক্ততা ভুলিয়া! সময়ে 
সময়ে ছুটিয়া তাহার নিকটে আসিতেন ;» গোপাল ভট্ট. গ্রাজীব ও 

ভূগর্ভ গোস্বামী তাহার নিঅটেই ভক্তন-কুটিরে থাকিতেন। শ্রীনিবাস, 
নরোত্তন ও শ্যামানন্দ প্রভৃতি ভক্ষেরা যে যখন শ্রীধামে আসিতেন, 

রঘুনাথের দর্শন ও সঙ্গলাভেব জনু। ব্যাকুল হইতেন ।৯৮ 
রঘুনাথের অকৃত্রিম ভজনিষ্ঠা ও প্রেমলাধনার মিদ্ধি তাহাকে সারা 

ব্রজমণ্ডলে ববণীয় করিয়া তোলে । প্রভু শ্রীচৈতন্যের অস্তপঙ্গ লীলার 
এক মরমী ব্যাখ্যাতা রূপে তিনি চিহ্নিত হইয়া! উঠেন। 

এই সঙ্গে সাধক রঘুনাথেব অন্যতম অবদান তাহার রসমধুর 

১ প্ররঘুনাথদাস গোহ্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র । 
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স্তবাবলীর উল্লেখ করিতে হয়১ | অন্তরঙ্গ সেবনের মধ্য দিয়া যখন 

তাহার প্রাণে প্রেমের আকুতি জাগিযা উঠিত, অন্তৎ-পুকষ তখন 

ছুয়াব খুলিয়া বাহির হইাতেন। স্থললিত এবং ভাবময় স্তবরাশি নির্গত 

হঈত এই ভজনসিদ্ধ মহাপুরা,ষর কে হইতে । এই ক্তবাবলী প্রমাণিত 

কবে যে তিনি দিবালীন। দর্শনের অধিকারী ছিলেন এবং সেই সঙ্গে 

ছিলেন এক প্রতিভাধর কবি ও শান্্ববিদ সাধক । আজো উহা 
অগণিত ভাক্কেব সাধনপথেব পরম পাথেছ হইয়া! আছ্ছে। ইহা ছাড়া 

আবও কয়েকটি গ্রন্থ বঘুনাথ রচনা ক্করিয। শিয়াঙ্ছেন মাহা বৈষ্ঞব 
সমাজের সববত্র সমান ক 1২ 

ুজন সিদ্ধি ও কুষ্ণতপ্রম সাদ্ধ রঘুনাথ লাভ কাবণাছেন, অগ্তরজ 

সেবার কাল ব্রজের মাধ্ন্া-লখলা দর্শনে হশতৈলপপ আপ্ুকাম । 

কিন্ত তবু দৈম্তাময় সাধগাল্ পথে তাহাঁধ সতক হাব বিসাদ নটি 
"শন বসনে, আচার বানহাণে টরাগা সাধনার সত পাধাণের বেখা 

ঠিক তেমনি রহিয়াছে অবিচল 
নশ্পানন্দ পত্বী দাবা দেশী গীঠায় বৈষণ এপ মাংিসট 

পবম শ্রদ্ধার পাত্রী হিঃলন। বথুনাথেব কল্যাণ কামনা নিয়া এই 

মাতৃম্বরূপ] লাঠিকা। কিছুদিন বাধাকুণ্ডে আসিয়া বাস কবেন। এপময়ে 

তাহার কাছে নৈষ্ঠিক বৈরাগী রঘুনাথ নিজের সম্পর্কে যে আগ 
প্রকাশ করেন তাহার তুলনা বিরল। বনু বৈষঃশের গুকস্থানীয়, 
পবম শ্রদ্ধেয়, এই সিদ্ধ বৈষ্ব সঙ্জল নয়নে বি হেছেন 2 

বিষয়ীব ঘরে জন্ম বাসো লাজ ভয়। 

কি গুণে চৈতন্য পদ দিবেন অভয় ॥ 

১ শ্রীঘৎ্ দাষ গাস্বাখী £ রসিঞ্মোহন । এই গ্রঙ্থে বধুশাথের সস্কাত 

সবের ললিত অন্বাদ দেওয়া! আছে । 

২ অপব গ্রন্থগুলি* পাম- শ্রীমা চরিত, মুক্বাচরিত এ ং ধনিকেলি- 
চিন্লামদি। স্বরূপ ও দামোদরের প্রখ্যাত কডচার বৃতিকাগ রুশ গধুমাথ 

ভক দমাঁজের কৃতজ্ঞতাঁভাজন । তাছাড়া, পন্ভাবলীতে তাছ।র গরচিত তিনটি 
পদে সন্ধান পাওয়া যায়। 
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একদিন স। করিনু চরণ সেবন । 

তথাপি চরণ মাগো হেন দীনজন ॥ 

জন্ম গেল অসাধনে কি সাধন করি। 

দিবানিশি হেন পদ যেন না পাশরি ॥ 

(প্রে, বি, -৬শ বিলাস ) 

এই আ্তি ও দৈহ্ঠ এখনো কেন রহিয়াছে ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ 
রঘুনাথের? ব্রজরস সাধন!র উত্তম অধিকারা মাত্রেই ঠাহার এ উক্তি 
হইতে বুঝিয়া নিবেন, বৈরাগ্যের নিষ্পেষশে মহালাধক রঘুনাথ নিজের 
অহমিকাকে দিনের পরদিন অবলুপ্ত কবিয়া দিতেছেন, আব কৃষ্ণ 
অনুরাগের ভাগুটিকে করিতেছেন প্রশন্ততর | 

নীলাচলে থাকিতেই রথুনাথের কৃচ্ছ চলমে উঠে। সাধন জীবন 
তাহাব অব্যাহত রাখিতে হইবে, শুধু এই কথাটি স্মবণ রাখিয়া 

নামমাত্র আহাধ্য সারাদিনের পর গ্রহণ করিতেন । প্রভু শ্রীচৈভন্ত 
প্রকট হইবার প্র 'মন্ন তিনি একেবারে ভ্যাগ করেন, সামান্ত ফল ও 

ছুপ্ধ খাইয়া জীবন ধাবণ করিতে থাজেন । 

বৃন্দাবনে গ্রাগমনের পর আহার আরও হ্বাস পায়, ছুই একটি 

ব্রঙঘফল্গ এসময়ে খাইতেন, আর হুদ্ধের পর্সিবন্তে গ্রহণ করিতেন অল্প 

পরিমাণ ঘোল। 

রাধাকুণ্ডের ভপস্তাময় জীবনে তো। আহার্ষা সম্বন্ধে কোন হু'সই 

তাহার থাকিত না| সারা দিন ও রাতের বেশী সময়ই থাকিতেন 

তজনে ও ভাবাবেশে। এই সময়ে ভক্ত কৃষ্ণদাস এবং অপর একটি 

ব্রজবাশী ভক্ত স্যোগ মত পাতার দোনা করিয়া তাহাব মুখে কিছুটা 

ঘোল ঢালিয়া দিতেন। এই ধরণের কৃচ্ছ, চল্দিতে থাকে প্রায় বিশ 

বৎসর ব্যাপিয়৷ | 

অতঃপর বৃন্দাবনস্থিত গোন্বামীদের মধ্যমণি সপাঙন তনু ত্যাগ 

করেন । অগ্রজ প্রতিম এই মহাবৈষ্বের তিবোধানে রঘুনাথ শোকে 
হন মুহামান। তারপর আসে আর এক ছর্ধৈব। রূপ গোম্বামীও 

ভক্ত বৈষ্ণবদের মায়! কাটাইয়। মরধাম হইতে অন্তহিত হন। গুরু- 

স্থানীয় এই সিদ্ধপুরুষের প্রয়াণের কথ৷ শুনিয়া রঘুনাথ বেশ কিছুদিনের 
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জন্য অগ্পজল তাগ করেন । এসময়ে তাহার দেহটি বাচাইয়। রাখা হয় 

কৃষ্দাস প্রভৃতি ভক্তদের এক বড় সমস্য! | 

বিস্ময়ের কথা এঠ শোকভজ্জর অবস্থা, অনশনরত, ক্ষীণতনু, 

মহাসাধকের নিয়মিত ভঙ্গন পূজন এ 'অন্ভগঙ্গ সেবায় কিছুমাত্র 
ব্যত্যয় দেখা যায় নাই। 

অতি ক্ষীণ শরীর ছুব্বল ক্ষণে ক্ষণে । 

করয়ে ভক্ষণ কিছু ছুই চারি দিনে ॥ 

যগ্যপিও শুষ্ষদেহ বাতাসে হালয়। 

তথাপি নির্বন্ধ ক্রিয়া সব সমাপয় ॥ 

নিয়ম-নিব্বাহ যৈছে যে চেষ্ট। অন্তরে! 

?স সব দেখিতে কার ভিয়া না বিদরে ॥ 

( ভ. র. ষষ্ঠ ও ১১শ তরঙ্গ) 
প্রেমঘন মূন্তি বুনাথ গোম্বামীর চবণতলে এসময়ে অনেক সাধকই 

আসিয়া উপবেশন কারতেন। কিন্ত ইহ!দের মধ্যে বঘুনাথগত্-প্রাণ 
ছিলেন কৃষ্ণদাস কবিগাজ। দার্ঘ পঁচিশ ত্রিশ বৎসর তিশি সিদ্ধ মহাত্মা 

রঘুবাঁথের সাহচধ্য করিয়াছেন । তাহার শ্রীয়ুখে দিনের পর দিন 
শুনিয়াছেন গম্ভীর।লীলার মহাভাবের কথ!, রাধায়িহ মহাপ্রভুর 

প্রেম-পরাকাষ্ঠার কথ। 
আজিও কল্পন1 করা যায় ঃ নঞ্জন কুটিরের এক প্রান্তে ঘ্বতের 

প্রদীপটি মিটিমিটি জ্বলিতেছে। সেই সঙ্গে মিটিমিটি জ্বলিতেছে সিদ্ধ 
মহাবৈষ্ণব রঘুনাথের যুগলভজনময় জীবনের নিপ্ধমধূর দীপশিখা-_ 
যে শিখা শত শত বৎসর ব্যাশিয়া অগণিত ভক্ত নরনারীর হৃদয়ে 

বিছাইয়! দিয়াছে মধুর রসের, উজ্জল রসের নিগ্ধ প্রলেপ- মানুষকে 

উদ্ধায়িত করিয়াছে বৈকুঠের দিকে, অপ্রাকৃত ত্রজধামের দিকে । 
আর সেই দীপ শখারই মৃছ আলোকে, সিদ্ধ মহাপুরুষের চরণতলে 
বসিয়! মধ্যযুগের ভারতের অশ্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক-কবি কৃষ্ণদাম কবিরাজ 
লিখিতেছেন ব্রজরস সাধনার 'এক নূতন কাহিনী-কথা! তাহার 
প্রাণ-প্রিয় মহান্ গ্রন্থ চৈতন্তচরিতামতের প্রাণপ্রতিষ্ঠ। করিতেছেন 

তিনি গোস্বামী রঘুনাথের দিব্য প্রেরণায় অভিসিঞ্িত হইয়া | 
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আরও কয়েক বৎসর ইতিমধ্যে অতিবাহিত হয়। গোস্বামী 
রঘুনাথ এবার আসিয়া দাড়ান তাহার মর্ত্যলীলার শেষ অঙ্কের শেষ 
দৃশ্যে | বয়স তখন তাহার প্রায় চুরানববই বৎসর । আশ্বিনের 
শুরু! দ্বাদশীর পরম লগ্রটি সেদিন আসিয়া যাঁয়। ১৫১৪ শকের১ 
চিহ্িত ক্ষণটিতে আন্তকাম মহাসাধক রাধাকুষ্ণের যুগল বপ দর্শন 
করিতে কহিতে প্রবিষ্ট হন নিতালীলায় | 

রাধাকর্ডের ভজনকুটিরের কম্পমান দীপশিখ!টি সোদন নিভিয়। 
যায়; আবার বুঝি নূতন করিয়া দিব)কূপে জ্বলিয়! উঠে রাধামাধবের 
অপ্রাকৃত মহাধামে | 

১ শ্রমৎ £ঘুনাথদান গোস্বামীর জীবনচরিত-_অচ্যতচরণ চৌধুরী । দ্রঃ 
রঘুনাথ গোষ্বামীর মৃত্যু সাল সম্প-্ক পিশ্চিত কিয়া কিছু বলার উপায় নাই। 
চৌধুরী মহাশয় অনুমানের উপর নির্ভর করিস্জ। এই সালের কথ লিখিয়াছেন। 



সাধু নাগগহাগঘ্ন 
শ্রীরামকৃষ্ণের ছু* পাদ, [ববেকানন্দ ও নাগমহাশয়, সম্বন্ধে 

কবিবর গিবিশ ঘোষ ছুটি চমংকাব উপম। ব্যবহ্গাব করিয়াছেন! এ 

উপমার মধ্য দিযা এই ছুই মহাপুকষেব সাধনসন্তাব প্রপ্কও বৈশিষ্ট্য 
ফুটিয়া উঠে । গিরিশ বলিযাঞ্েন, “নরেনকে আর নাগনশাইকে 
বধতে গিয়ে মহামাযা ধউঈ বিপদে পড়েছেন । নবেনকে যতই তিশি 
কষে বাধেন,। তভই বড হয়ে যায়, মাযার দভিতে কুলোয় না। 

শেবঢায় নরেন এত বড় হালো যে মাধা ছকে ছেড়ে দিতে বাধ্য 

হলো । নাগমশাইকে ও মহামায়া বাধতে গেলেন | [কন্ত যতই নি 

বাণেন, নাগমশাই তঙই সক হয়েযান : ক্রমে এমন সক হণ যে 

নহাঁমায়ার গাল গলিয়ে অবললায় বেরিয়ে পড়েন ৮? 

অধা।আ্বক্ষেব্রের বীর চমাদ্ধা, রামকুষ্ণ-প্রতিভূ স্বামাজী ছিলেন 

বিশ্বাবশ্রুত | হাহার জীবন থয গনোকেরই অবিদিত নর । কিন্ত 

ভক্তপ্রবন দর্গাগ্ৰ” নাগ আজীবন ছিলেন আত্মগোপন প্রয়াস, তাই 

উহার পুণাঙ্জীব/নর কথা জানিবার সৌভাশা 'মলেকেরই হয় নাই। 
মহামায়ার মায়ার জাপা এডাইবার সাথে সাথে নাশমশাই আশে- 

প।শেব মানুষের দৃষ্টিকে ও ফাতি 'দযা গিয়াছেন। দৈম্থময় ভক্তির 
তিনি ভিলেন মূর্ত বিগ্রহ | অপুর্ব ভপ্তিঝলে নিজেকে যেন কঠিয়। 

ভাঁলেন বামকৃষ্কম, তেমনি সব্বজীবে ও সব্বভৃতে দেখিতে থাকেন 

রামকুষ্ণদক্তার পুণ্যময় প্রকাশ । বিবাহি* জীবনের ত্যাগে ও 

সংযমে, গারস্থা জবনের পুণ্যময়তায় তাহ।র জীবন হইয়া ওঠে দিব্য 
মহিদায ভরপুর। স্বামী বিবেকানন্দকে তাই একদিন ভাবগদ্গদ 
কঠে বলিতে শুন! গিয়াছিল, “পুথিবীর 'এত দেশ দেখে এলাম, কিন্ত 
নাগমশইর মঞ্চ মহাপুরুষ একজন চোখে পড়ালো না।” 

পূর্ববঙ্গের নারায়ণগঞ্জের কাছেই দেওভোগ গ্রাম। এই গ্রামে, 



১৫২ ভারতের সাধ 

১৮৪৬ খুষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট ছুর্গাচরণ ভূমিষ্ঠ হন। পিতা দীনদয়ালের 

অবস্থা মোটেই সচ্ছল নয়। কলিকাতায় কুমারটুলীর পালচৌধুরীদের 
গদিতে থাকিয়। সামান্য কাজ করেন। পত্বী ব্রিপুরানুন্দরী দেশে বাস 

করিয়। পুত্র ছূর্গাচরণ ও কন্ঠ সারদাকে কোনমতে মানুষ করিতে 
থাকেন। | 

তুর্গাচরণের বয়স তখন আট বৎমর । রোগজীণ দেহ নিয়া জননী 

হঠাৎ একদিন লোকান্তরে চলিয়া গেলেন। বাঁলক পুত্র ও কন্তার 

লালন পালনের সমস্ত কিছু ভার পড়ে পিসীমা ভগবতী দেবীর 

উপর | পিসীমারই নে যত্বুকে অবলম্বন করিয! ত্ুর্গাচরণের প্রথম 

জীনন গড়িয়া উঠে । 
পতা। দানদয়াল ছিলেন বড ধন্মভীরু € নিংলিভ | সামান্বা 

কন্মগারী হইলে€ পালচৌধুরীরা টাহাকে খব প্সেহ করিতেন, ঘবের 

লোকের মত ভাবিয়া বিশ্বসও কম করিতেন না । 

দানদয়ালের ধর্মবুদ্ধি ও লোভহীনতার নানা কাহিনী রহিয়াছে । 
সে-বার পালচৌধুরীদের এক নৌকা-ভন্তি নুনেব চালান নাবায়ণগঞ্জে 

যাইন্তেছে | দূর নীকাপথে বিপদ যথেষ্ট) |বশ্বামী কন্মুচংবী ন' হইলে 

চপে না। তাই দীনদয়ালকেই এ কাজের ভার দেএয়। হইল । 

নুন্দরবনের মধ্য দিয়! নৌক। চলতেছে, ক্রমে রাত্রি গভীর 

হইয়া উঠে। কাছে ছুই চারিটি বসতি দেখিয়া নৌকা এক জায়গায় 

নোঙর কর। হয় এবং দীনদয়াল সারা রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিতে 

থাকেন। অতি প্রত্যুষে নীচে নামিয়। ভিনি শৌচে গিয়াছেন, মাটি 
হাত্ড়াইতে গিয়। হসাৎ কি একটা শক্ত ভারি বন্ত আঙ্দলে ঠেকিল। 
খুঁড়িয়া দেখেন, প্রকাণ্ড 'একটা৷ ঘডা, সোনার মোহরে উহ! পুণ। 

দীনদয়াল ত্রস্তেবান্তে নৌকায় ছুটিয়া আসিলেন। মাঝিদের 

কাহলেন, “ওরে, শিগগীর নৌকা! ছেড়ে দে, এখানে যেন বিপদের 
আভাষ পাচ্ছি ।” তৎক্ষণাৎ নৌক। ভাসানে। হইঙ্গ, আর মোহ.রর 

ঘড়! হইতে দূরে আসিয়া তিনি হাফ ছাড়িয়া বাচিলেন। পরে এ 

স্চাহিনীর উল্লেখ করিয়া বন্ধুদের বলিয়াছিলেন, “কবে কোন ব্রাহ্মণ 

এ ঘড়ায় মোহর পুতে রেখেছে কি না কে জানে? শেষটায় কি ব্রহ্ষন্থ 
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অপহরণের পাপ মাথায় নেবো ? পাছে নিজেরই অজ্ঞাতে মনে লোভ 

আসে, এগুলো গ্রহণ করতে ইচ্ছে হফ়, তাই ছুটে পণজিয়ে এলাম ।” 

€মনি সতত] ও ধন্মপরায়ণতার প্রান্িমুন্তি (ছিলেন নাগমশায়ের 

পিতা । 

নারায়ণগঞ্জের বাংল! স্কুলে তায শ্রেণীর “শী পড়ানো হয় না। 

এ পড়! বালক ভর্গাচরণের শেষ হইল! খাব সমস্তা।--কাথায় 

তিনি পড়িবেন ? কাছাকাছি স্কুল কোথ'€ পাই । শালক পিক্তাকে 

ধরিয়! বসিল, কলিকাতায় সে পড়িতে যাইদব। কিস্ত দান্দয়াল 

লাঙ্গী হন না| তাহাব যে আয় তাহাতে নিজে, খন্চ চালা ইয়া পুত্রকে 

পন্ডানে। সম্ভব নয়। 

শর্গাচরণ কিন্ত হাটবার পাত্র নন, লেখাপড়াব স্বোক "খন তাভাকে 

পাইয়! "পিয়া । “স্থর করিলেন, দশ মাইল দূর চ।কাষ গিয়া 

পডিবেন। শ্রাজটি 1লকের পক নিতান্ত সহজ নয়। যাতাচাছে 

এইবেলা! প্রায় বিশ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইল! পিশীমার 

“যনাশ্রু, সঙ্গীসাথীদেত বারণ, “কান কিছুই সিন 1৮1ক সকল 

হইতে বি্চাতভ করিতে পাঙ্গে নাই । ঢাকা নশ্মীজ। স্কুণে ভর্তি হইয়। 

একান্স নিষ্ঠায় চিনি পড়াশুনা শুক করিয়া দিলেন । 
গীতা তপ্দ,। ঝডবৃষ্টি মাথা উপর [দয যায়, দঢ'৮ বালের 

জান্সেপ নাহি, ভাটিয়া 'এক্কান্ডা শিয়মিতাবে বিগ্ভালায় যোগ দিতে 

থাকে । এই সধায়নস্পরতা * শ্রমনিষ্ঠা দেশিয়! এবটি শিক্ষাঞ্কর বড় 
দয়া হয়। ছৃর্গ:চবণকে ডাকিয়া লেন, “বাছা, কষ্ট কানে দূর পথে 
ঘভায়াত না কণএ কুমি আমা? বাসায়ই এসে থা-কা। য.হয় এষ 

কনে লামার চলে যাবে ও 

ণ প্রস্তাবে বালক কিছু সাঞ। হয় পাস) নিত্যকা পথস্থান্তেকে 
গুরুত্ব না] দয়া এবজীলায় কহিন, "পোজ এই কয় মাস হাটতে 
আনার দেন ক হয় না। খোপান পেজন্য ভাববেন লা!” 

তুর্গীচণ ক্রমে কৈশোরে পদার্পণ কারা । শিসাম' তাহার 

বিবাহের জন্ত বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মাতৃহাঁন ছর্গাচরণের 

লাভন পালনের তার তাহ।রই উপর | এবার তাহাকে সংসার 
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জীবনে ব্রতী করিতে পারিলে তবে তাহার স্বস্তি । উদ্যোগী হইয়। 

তিনি তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। এগারো বৎসর বয়স্ক 

কন্তা প্রসন্নকুমারীকে বধূ রূপে ঘরে আনা হইল । 
বিবাহের কয়েকমাস পরের কথা । নাগমশাই কলিকাতায় 

ডাক্তারী পড়িতে আসিয়াছেন। এখানে ক্যান্থেল মেডিক্যাল স্কুলে 
তিনি প্রায় দেড় বৎসর অধ্যয়ন করেন । কিন্তু নান ঘটনার আবর্তে 

পড়িয়! এই ডাক্তারী পড় তাহ।কে ছাড়িতে হয় । 

ক্মতঃপব প্রিদ্ধ ডাক্তার বিহাবীলাল ভাছুড়ীর অধীনে থাকিয়। 

তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষ। কনিতে থাকেন। 

বিবাহের পর নাগমশাইকে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হয । 

ইহার পর ছুই তিনবাত্র তানি বাড়ী গিয়াছেন, কিন্তু এযাবৎ স্ত্রীর 

সাথে আলাপ পরিচয় কিছু হয় নাই। সংসার জীবনের উপর, 

দাম্পত্য সন্বন্ধের উপন, এক সহজাত বীতরাঁগ নিয়াই যেন তিনি 

জন্মিয়াছেন। নববধূর সাঙ্গিধো আসিলেই নাগমশাই বন্চ ভীত হইয়া 
পড়েন। বিশেষতঃ রাত্রি ঘনাইয়া আধিলেই তাহার মনে আসে 

এক হ্া'তস্ক। স্ত্রীর সহিত কি করিয়। রাত্র যাপন করিবেন ইহাই 

হইয়! উঠে বড় সমস্ত । সঙ্গে সঙ্গে এক ফন্দী বাহির করিয়া বাডীর 

সংলগ্ন এক উচু গাছে তরু তর্ করিখা তিনি চড়িয়া বুমন । জানাইয়া 

দেন, এখানেই রাও কাটাইবেন। 

পিসীমাকে এবার আগাইয়া আলিতে হয় । চীৎকার ও অন্ভনয় 

বিনয়ের পর অবশেষে তাহাকে বসিতে হয়, “আচ্ছ!, ভোকে নৌর 

কাছে থাকতে হবে না, মামার ঘরেই তুই শুয়ে থাকৃবি, এবার 

নেমে আয়।” 

নিজের মনকে পিঙ্সীমা প্রবোধ দেন, "ছুর্গাচরণের এ ছেলেমান্ুষী 

বেশীদিন আর থাকবে না, কিছুকাল পরে স্ত্রীর সঙ্গে ভাব হবেই? 

নাগমগশাইর এ সমস্যা! কিন্ত দৈব ছুধিবপাকে হঠাৎ সরল হইয়া 
যায়। কলিকাতায একদিন নৃংবাদ আসে, নববধূ 'জার ইহুজগতে নাই, 

আকম্মিকভাবে রোগাক্রান্ত হইয় ৫স পরলোক গমন করিয়াছে । 
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নাগমশাই হাঁফ ছাড়িলেন। যাক্ সংসার বন্ধন হইতে এবার তবে 
নিষ্কৃতি পাওয়া! গেল। 

হাতে ছোট একটি হোমিওপ্যাথিক উষধের বাক । তকণ ডাক্তার 

নাগমশাই পরম উৎসাহে গরাব ছুঃখাদের [চিকিৎসা করিয়া বেড়ান । 

ভিক্ঞিটর কথা দুরে থাকুক, প্রায়ই নিজব্যয়ে উবধপণ্যের ব্যবস্থ। 

করিয়া দিয়! তিনি বাড়ী ফিবেন। দরিদ্রেব সেদা ও পরোপকাবের 

নেশ1 তখন তাহাকে পাইয়। বলিয়াছে । 

ডাক্তারিতে এ সময়ে খ্যাতি প্রশ্থিপত্তি কম ১ইংতছে না। তু:স্থ 

ও অসহাধ পাড়াপডশীপ্ন দল একান্তভাবে তাহাএই মাশ্রণ শিট 

থাকে । ডাক্তাবের উপর বিশ্বাম তাহাদের অপবিসীম | নূতন হঈ/ল 
কি হয়, ধীর নস্তিক্ষে বিবেচনার সহিত যে উষধ তান দেন অচিরে 

কাধ্যকবা হহযা উদ্ে। ডাঃ ভাছুদীকেও এ সময়ে তাহার প্রার্ডন 
ছাত্র নাগমশাইর উষধ নিব্বাচন ও চিকিৎসা নৈপৃণোর অজজ্্ প্রশংসা 

করিতে শুনা যাইত | 

নাগমশাহর ব্যবহারিক জীবন এ সময়ে চলিতে থাক চিকিৎসার 

মাধ্যমে এই (সবাধম্ম,। আস উ।চার অন্জ্ঞীবান শুরু হশ্ অধা)।তু- 

সাধনার তত্র ব্যাকুলতা 

হাটখোলার দক্জ বংশেব সুরেশ তাহার এক বিশিগ বন্ধ । বাস।ব 

অতি ানকটেই সে থাকে । জটবনাদশের দিক দিয়? সুরেশ তখন 

্রাক্মভাবাপন্ন। অথচ নাগমশাই বক্ষণশীল, হিন্দু দেখাছজে ভক্তি 
তাহার অচল মটল। হই বন্ধুতে যখনি দেখা হয়, তখনি শুরু হয় নান! 
বিচার বিতক। স্থরেশের নিন্দা সমালোচনাব উত্তরে এক একদিন 

নাগমখাই উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া ওঠেন, "গ্যখোঃ তৃমি যতই যা বল, 
'আমাদের বেদপুরাণ অন্ত্রমন্ত্র এসব মিথো নয়। তোমার ব্রাহ্মসমাজ 

্রহ্মজ্ঞানের কথ। বলে, মাসলে তা হচ্ছে সাধনার চরম কথা--'কস্ত 

সাধন ভজনের ভেতর দিয়ে না গেলে মহামায়ার কৃপা না পেলে, সে 

জ্ঞান কি করে হবে? ব্রহ্গজ্ঞান কি মুখের কথা? মহামায়া পথ 

ছে! না! দিলে কাব সাধ্য ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করে ?” 
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নাগমশাইর অন্তরে এ সময়ে আসিয়াছে এক তীব্র ব্যাকুলত|। 

ঈশ্বরীয় কথা ও জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির কথায় এখন প্রায়ই তিনি মত্ত 

হইয়। উঠেন। শাস্ত্র পাঠের উৎসাহও এ সঙ্গে তাহাকে পাইয়া বসে। 

শা্ঘ ৫স্থ-সমূতের বঙ্গানুবাদ আনাইয়া পরম উৎসাহে তিনি সেগুলি 

আয়ত্ত করিতে থাকেন | ূ্ 

কিন্ত প্রাণের আন্তি যায় কই? শাস্ত্রপাঠে ও ব্রাহ্ম সমাজের 

বক্ত চা শ্রবণে তে। প্রকৃত শাস্তি মিলে নাই । সন্ধ্যাব আধার ঘনাইয়া 

াসিলেই নাগমশাই কেজি কাশীমিত্রের শ্মশান ঘটে গিয়া নিশেবে 

উপবেশন করেন । চিতার আগুনে শবদেহ জ্বলিয়৷ ভন্মীভূত হয়, 

ধোয়ার কুগ্ুলী আকাশে মিলাইযা যায়-_নাগমশাই উদাসনেত্রে 

সেদিকে চহিয়া থাকেন, নশ্বর জীবনের তুচ্ছতা উপলব্ধি করিয়া 

বেদনায় হন মুহ্যনান । এ অনিত্য সংসারে নিত্য ও শাশ্বত বস্তুর সন্ধান 

তিনি “কাথায় পাইবেন ? কে তাহাকে কুপা কারবেন ? ভবিতে 

ভাবিতে গণ্ড বাহিয়। কেবলি ঝরিতে থাকে অশ্রুধার] । 

কাণীমিত্রের ঘাটে সেদিন এন্য তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর সাথে নাগমশাইর 

পরিচয় ঘটে | এই সন্নাসী$ নির্দেশে অমাবস্তার নিশীথে 1তনি 

শ্ুশানে বি জপ-ধান শুক করিয়া দেন । 

পুল্রেদ ভাবগতিক দেখিয়! দীনদয়াল বড উদ্দিগ্র হইয়? পড়িলেন 

স্থির করিলে, তাড়াতাড়ি তাহাকে সংসার বন্ধনে বাঁধিতে হইবে, 

নতুবা সাধু সন্গ্যাসীর পিছনে ঘোবার বাতিক বন্ধ হইবে না ' দেশে 

পর্ন লিখিয়! কন্তা ও জামাতার সাহায্যে ছুর্গীচরণের বিবাহের কথাও 

তিনি পাঁক। করিয়! ফেলিলেন। 

পুত্র কিজ্ঞ একেবারে বাঁকিয়৷ বসিলেন। কিছুতেই তিনি আর 

বিবাহ করবেন না| মিনতি ককিয়া কহিলেন, বিবাহিত জীবনের 

উপর তাহার কোন আকর্ষণ নাই, ধন্মপথের তাহা এক বড় অস্তরায়। 

তাছাড়া, নৃশ্তন বধূ আসিয়া পিতার যে পরিচর্যা করিবে, ছর্গাচরণ 

তাহা অপেক্ষা অনেকগ্চণ বেশী সেবা-যতে তাহাকে রাখিবেন । 

দীনদয়াল বড় মুষড়িয়া পড়িলেন। কন্যাপক্ষকে তান কথা 

দিয়াছেন, শেষকালে তাহাকে এভাবে সত্য্রষ্ট হইতে হইবে ? তাছাড়া, 
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দুর্গাীচরণ যে তাহার একমাব্র পুত্র । সে বিবাহ ন। করিলে বংশ রক্ষাও 

যে হইবে না। 

প্রচণ্ড বাদানুবাদের পরও ছগাটরণের মত পরিবস্তিদ্ত হইল না। 

পিতা এবার মনোছুঃখে ঘারে বসিয়া অশ্রু বিসজ্জন কবিতে লাগালেন | 

হঠাৎ এ করুণ দৃশ্যটি দুর্গীচরণের চোখে সেদিন পড়িল. মন্তরে উচিল 
প্রবল আলোডন । এ সংপাবে পিতার মত ভাপনাব জন তাহার 

আর কেউ পাই! অপার ন্রেহ মমচাঁয পুত্রকে তিনি গতকাল ঘিরিয়া 
রাখিয়াছেন । এই পিতার সস্তোষ বিধানই যে তাহার সব চাটতে 

বড ধন্ম। 

মৃহুর্ত মধ্যে তুর্গাচবণ মিদ্ধান্ম স্থিব কবিযা ফেরিলেন, পিতাকে 

কাহলেন, তিনি বিবাহ কবিবেন। 

পাত্রী তাহব গ্রামেই | শুভপ্দনে বিবাহ ন্ুষ্টান সম্পন্ন হম! 

গেল । 

,বাগীব চিকিৎলা, জপতপ ও ভগবত প্রসঙ্গ প্রভৃতি নিয়! কলিকাতায় 

ন1গমশাইব দিন কাটিয়া যাইতেছে । ইতিমাধো হঠাৎ একদিন সংবাদ 

মিল, দেশে আাহাব পিসীমা মৃত্যু শযষায় শায়িত । এই শিপীম। 

তাহ:ব মাতৃস্থানী, মাঙাব মুতু।ব পর হইতে ইহাবই আদব যত 
তিনি মানুষ হইয়াছেন। ভাই সংবাদ পাওয়া মাত্র ব্যগ্রভাবে 

দেওভে।গে ছুটিয়া গেলেন। 
পিসীমার মৃতু) এবাধে ছুর্গাতবণেব জীবনে আনিয়া দেয় এক 

চবম নির্কেবেদের অবস্থা । দিনের পব দিন তিনি ভাবিতে থাকেন, 
এ নশ্বব জীবনেব মূল্য কি? এই ন্েহ মায়া-নমতাই বা কতক্ষণ 

স্তায়ী? ভঙ্কুন জীবনেৰ উপব এবাব আসিয়। গেল তাহাব এক প্রবল 
বিভৃষ্।। মৃত্যুব ওপাবে যে আলোক, যে অমৃত চিব-বর্তমাঁন, তাহারই 
জন্য অন্তরে জ!গিয়া উঠিল গবম শাকাক্ষা ! 

পিতার সেবার জন্য, পারবারের গ্রাশাচ্ছাদনেব জন্য, নাগমশাইকে 

চিকিৎন। ব্যবসায় চাঁলাইয়! যাইতে হয়। কিন্তু যেভাবে চলিলে 

পসাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় সোদিকে তাহার দৃষ্টি কই? ডাক্তারের 
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বেশভৃষায় কোন আড়ম্বর নাই, রোগীদের জন্য বসিবাঁর একটি ঘরও 
নাই। চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি তাহাব আজকাল হইয়াছে, দূর- 
দূরান্ত হইতে তাই রোগীবাড়ীব আহ্বান আসে । নিতান্ত সাধারণ 
বেশে উষধেব ব্যাগটি হাতে নিয়া পদব্রজেই নাগমশাই রোগী দেখিতে 
বাহির হইয়া! পড়েন | 

দীনদয়ালের হচ্ছা, ডাক্তার পুত্রের বেশভৃষাটা! ভাল হোক, ইহার 
ফলে উপার্জন বাড়িবে। একদিন নিন্দেই তাহার জন্থ। দামী জামা- 
কাপড় ইভ্া।দি কিনিয়া আনিলেন। পুত্রকে কিন্তু এগুলি পরানো 
গেল না। তান ববং বলিয়া দিন, “পোষাক পরিচ্ভদের জন্থা 
অপবাম় না করে এ টাকা গরীব ছুঃখার সেবাষ লাগালে সত্যিকার 

ভালে! কাজ ভোতি )” 

মাসলে জনাসব। হিসাবে যে ডাক্তাবী বাবসায় শুক »!রয়াছে, 

আিক উন্নতি তাচছ'ব কাছে আশা করা বুথা। বোগী ০শেখবাব সময় 

াগমশাহই লক্ষ্য কবেন, রোগীব গাঁয়ে আধশ্যকীয় গরম জামাক।পড় 

(কিছু নাই, শীতে সে কাপিন্তেছে। মনি নিজেত ভাগলপুরা খেসটি 

তাহাব গাঁয়ে জভাইয়। দিয়া তিনি বাড়ী ফিবেন। 

তিনি যে জানেন, শুধু ওধধে রোগ সারে না, উ'যুক্ত পথ্যাি 

দরকার । তাই গরাব বোগীর পথ্যের ব্যবস্থাও সেণাব্রতী ডাত্তী বকে 

মাঝে মাঝে কবিতে হয়| 

সে-বার এক সঙ্কটাপন্ন রোগীকে দেখানোর জন্ঠ ছুর্গাচরণকে কল্ 

দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত হইয়। তিনি দেখেন, রোগীকে ঠাণ্ডা 

মধো মাটিতে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে । অমনি ননে পড়িয়। যায়, 
তাহার নিজের গুহে তক্তাপোষ রাঁহয়াছ। ছুটিযা আসিয়া বোগীর 

বাছীতে এ তক্তাপোষ স্থানাম্তরিত করেন, তারপর শুরু হয় তাহার 

চাকৎসা। ডাক্তারকে ইতিমবো সবাই চিনিয়া নিয়াছে। চতুর 

লোকের চিনিয়াছে আরে! বেশী, অনেক সময়ই তাহারা চিকিৎসা 

করানোর পর পারিশ্রমিক দেয় না। হছুর্গাচরণেরণ অভ্যাস নয় 

ভিজিটের জন্ত পীড়াপীড়ি করা । ফলে আধিক দিক দিয়া তাহাকে 

হইতে হয় ক্ষতিগ্রস্ত | চিকিৎসক হিসাবে যেখানে তাহার আয় 
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হওয়া উচিত হিন চাক্শিত টাকা সখানে ঘরে আসে ত্রিশ 

চল্লিশ টাকা । 

একদল চতুর ডাক্তাব দ্র্গাচবণ ঢব সহাদয়ত। এবং 

পরোপকার বৃপ্ডিব 'খাজ বাখে ' বোগীর কল হইছে ফেরিবাব সময় 
ইদ্দারা তাহার বাীতে অপেক্ষা কবে ছুখ দুর্দশার কথা বলিয়া, 

নান কাতনি গাঁহিযা নাগমশাইর নিকট হইঈে ইহা টাকাকডি 
নার নেয় । বলা বাহুল্য, এ টাক। তাহাঁদে" পারিশোপ আল কখনো 

করিতে দেখা যায় না। 

পুরের চিকিৎসা বাবসায়ের এ ধরণ দেখিয়া পীনদয'হ বঙ হতাশ 
চল। বুৰিযা নেন, সাংসাধিক উন্নতি তার কোনদিনই হইলে না, 

আর শিঙাক বৈষ্মিক কাদুমও €ল কখনো আাসিনে না। 
চিকৎপক ভিসাণে নাগমশাইব আজকাল নামডাক হহয়াছে। 

তা” পালবাবুবা উিহন্কিই শিজোদব গুভ চিকিৎদককপে নি্যুক্ষ 

রযাছেন। সণ তাহাদের গুভেগ একটি সঙ্কটাপম কলেবা 
বাথার 1চকিৎসায নাগমশাইর ডাক পাতি । সাত, সাহস ও 
বচক্ষণ'তাপ সহিত তিনি এ কলোগীক চিবি ৎসা করিতে, থাকেন ' পাল- 

ববুব, ভীল হইগ! প্রবীণ টিক্িৎসক ডাঃ ভাছৃড়ীলক্ বল দেন। 

পোশীর ওষব পিব্বাচন শিভূলি বলিসা ভাঃ ভাছৃডী মর প্রকাশ করেন, 

আব দুর্গাচপপণের উপর এ চিকিৎলার ভার দিয়া তিনি চলিত যান । 

এই রোগী সাধিয়া উঠিল শালবাবুব। হর্গাটরণের ই চিকিৎসা- 

'নপুণো ভ সন্ত হইলেন । এবার ডাক্তারকে ভিজিট '€ প্রুবস্কার্ 

দিযা উৎসাহিত কৰ] দরকার । একটি রূপার কৌটায প্রচুর পরিমাণ 
অর্থ 'ভ*ট বাঁবদ বাখিয়। নাগমশহিয়ের সম্মুখে ধলা হইল । কিন্ত 

এক্সর্থ তিনি কোনমতেই নিতে রাজী নন। সবলভাবে কহিলেন, 

“«্ফুধর দাম ও আমার ভিঙট বিশ টাকার বেশী কখনো হতে 
পারে শা, মাপনারা এত টাক আমায় কেন দিচ্ছেন ?” 

অগতা। এ বিশ টাকাই তাহ।কে দেওয়া হইল। বাকাঁটা 
কম্মচারী দীনদয়ালের নামে পুজার সাহায্যবাবদ তাহারা খরচ লিখিয়া 

রাখিলেন। 



১৬৪ জভরতের সাধক 

ঘটনাটি শুনিয়। দীনদয়াল তে। ক্রোধে অগ্নিশন্মা ! পুত্রকে তিরক্কার 
করিয়া কহিলেন, “তুই নিবের্বাধ, তাই নিজের প্রাপ্য টাঁকাটাও বুঝে 

নিতে পারিসনে ! ও টাকা কেন এমন ক'রে ফেরত দিলি ?” 
নাগমশাই দৃঢ়ন্বরে কহিলেন, “আপনি চিরকাল আমায় শিখিয়েছেন 

ধর্মপথে থাকতে । এখন "আবার উল্টে! বলছেন কেন? আমার ন্যায্য 
পাঁওন। থেকে বেশী নিয়ে কি অধন্ম করবো ? যাক, আপনি যেন 

বাকী টাকাট। স্পর্শ করবেন না 1” 

“বেশ তাই হবে । কিন্তু এভাবে চিকিৎসা বাবসায় তোর আর 

কতদিন চলবে শুনি ?” 

“না চলে, নাই চলবে। তাই বলে মিথ্যাচার আমি করতে 

পারবে! না । ভগবান হচ্ছেন সনান্বরূপ এ মিথ্যাচারে তাকে হারাতে 

হবে। প্রাণ থাকছে তা পারবে না।” 

বৈরাগী পুতেব কথাবার্তা শুনিয়া দীনদয়াল হতবাক্ হইয়া যান | 

ই পর শ্বশুর ও পতির সেবা-যাত্বের জন্ত হুর্গীচরণের পত্বী 
কলিকাতায় আসেন। অক্রাস্ত পরিশ্রম ও আস্তরি+ সেবার মধ্য 

দিয়! শ্বশুরকে তিনি সুখী করিলেন, কিন্তু স্বামীর মন কোনমতেই 

মাকধণ করিতে পারলেন না! চিকিৎসা, পরোপকার ও নিজের 

ধ্যানজপের শেষে যেটুকু সময় ছূর্গাচরণ পান, সেটুকু শাস্ত্র অধ্যয়ন ও 

ভগবত প্রসঙ্গে তিনি অতিবাহিত করেন। আর নববধূর সহিত তাহার 

ব্যবধানটি থাকে আগেরই মত। দাম্পত্য জীবনে কোন চাধল্য 

কেন তরঙ্গভিঘাতই দৃষ্টিগোচর হয় না| 
নাগমশাইর জীবনে এবার দুর্বার বেগে আসিতে থাকে ত্যাগ 

বৈরাগা আর মুমুক্ষার আকাজ্ষ! | কেবলই ভাবিতে থাকেন, 
“পরোপকার ও সেবাব্রত তো কতই করিলেন। কিন্তু কই, জীবনে পরম 

শাস্তি তো মিলিল না? ঈশ্বর দর্শন তে। আজ অবধি হইল না? 

এই ক্ষাস্থায়ী সংসার জীবনে ও দাম্পত্য স্থখে ভাহার কি প্রয়োজন ? 

মুক্তির পথ কোঞায়? কোথায়ই ব৷ মুক্তিদাত। দীক্ষা-গুরু ? 
দীক্ষা গ্রহণের জন্য নাগমশাইর হৃদয়ে আনিয়াছে তীব্র ব্যাকুলতা 
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ও আন্তি। রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে রোজ তিনি গঙ্াতীরে 

গিয়া বসিয়! থাকেন। ঘাটে ঘাটে সদাই দেখা যায় সাধু সন্ন্যাসী ও 
মহাআাদের আনাগোনা । নাগমশাইর মনে আশ জাগে- হয়তো 

কোন এক শুভলগ্নে ইহাদের কাহারে কপাদৃষ্টি তাহার উপর পড়িবে, 

প্রাথিত দীক্ষা! পাইয়। তিনি ধন্য হইবেন । 

কুমারটুলি ঘাটে সেদিন তিনি বিষাদখিক্ন হৃদয়ে বসিয়া আছেন। 
হঠাৎ দেখিলেন, একটি নৌকা আসিয়া তীরে ভিড়িল | সবিন্ময়ে 
দেখিলেন, তাহাদের কুলগুরু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য এ নৌক। হইতে তীরে 
অবতরণ করিতেছেন । ভ্টাচার্ধ্য মহাশয়ের পদধূলি নিয়। নাগমশাই 
কাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাস। করিলেন । 

উত্তর হইল, “বাবা, তোমার কাছেই যে ছুটে এলাম । মহামায়ার 

প্রত্যাদেশ পেয়েছি, তোমায় দীক্ষা দিতে হবে । তাইতো। কোন সংবাদ 

না দিয়েই তাড়াতাড়ি এসে পড়লাম 1” 

নাগমশাইর ছুই চোখ তখন পুলকাশ্রচতে ভরিয়া উঠিয়াছে। 
বুঝিলেন, তাহার আকুতি জগজ্জননীর কানে পৌছিয়াছে। তাই 
তিনি কৌল সাধক বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে তাহার নিকট পাঠাইয়াছেন। 

সানন্দে তিনি এই কুলগুরুর কাছে সন্ত্রীক শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ 
করিলেন । 

মন্ত্র প্রাপ্তির পর একাস্ত নিষ্ঠায় তিনি শুর করেন সাধন ভজন । 
এক একদিন জপ করিতে করিতে বাহাজ্ঞান হারা ইয়া! ফেলিতেন। 

একবা 4 গলঙ্গাতীরে ধ্যানতন্ময় অবস্থায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে 

হঠাৎ জোয়ারের জল তাহাকে ভাসাইয়] নিয় যায়, সন্বিৎ পাইবার 

পর অতি কষ্টে সাতরাইয়। তিনি তীরে উপনীত হন । 

স্ত্রীকে নাগমশাই প্রায়ই বুঝান, “ওগো, একট! কথা সর্র্ধদা মনে 

রাখবে, কায়িক সম্বন্ধ ব1 মায়ার সম্বন্ধ কখনও চিরস্থায়ী হয় না। 

ভগবানকে ভালোবাসার ভেতরেই রয়েছে নরজন্মের সার্থকতা, এতেই 
পাওয়া ঘায় প্রকৃত মুক্তি। আমার এ হাড়মাসের খাচাটার আকর্ষণে 
নিজেকে জড়িও না। ম। জগজ্জননীকে ডাকো তার শরণাপন্ন হও, 
ইহকাল পরকাল হইয়েরই কল্যাণ হবে।”  ”* 
৯৩০১১ 
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পিতা বৃদ্ধ হইয়া! পড়িয়াছেন। তাই নাগমশাই গাহাকে অবসর 
নেওয়াইয়। দেশে পাঠাইয়া দিলেন । তাহার সেবার জন্ত পত্বীকেও 
সঙ্গে যাইতে হইল । দীনদয়ালের কুতের কাজ দেখাশুনার ভার 
নাগমশাই নিজেই গ্রহণ করিলেন। 

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের কথা তখন কলিকাতায় ছড়াইতেছে ; নাগ- 
মশাই একদিন বন্ধু ম্ুরেশের সহিত ঠাকুরকে দেখিতে গেলেন। 

চৈত্র মাসের প্রচণ্ড গ্রীষ্ম | চারিদিকে সেদিন যেন অগ্নিবর্ষণ গুরু 
হইয়াছে। বেল! ছুইটায় উভয়ে দক্ষিণেশ্বরেব কালীবাড়ীতে উপস্থিত 

হইলেন | 

ঠাকুরের কক্ষের সম্মুখে এক শ্শ্রুধারী সাধক তখন দণ্ডায়মান । 

নাগমশাই সসন্ভ্রমে প্রশ্ন করিলেন, “দেখুন, এখানে একটি সাধু থাকেন 
ঘশুঁনেছি। তিনি কোথায় ?” 

উত্তর হইল, “তিনি তে। এখানে নেই । আক্গ চন্দননগরে চলে 

গিয়েছেন। তোমরা বরং আর একদিন এসো ।” 

পথশ্রমে অবসন্নপ্রায় ছুই বন্ধুর মুখে তখন কথা সরিতেছে না। 
হতাশ হইয়া উভয়ে ফিরিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় 

দেখিলেন, দ্বারের আড়াল হইতে হাতছানি দিয়া কে একজন গোপনে 
তাহাদের ডাকিতেছেন। নাগমশাইর দৃঢ় ধারণা হইল, ইনিই ঠাকুর 

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্যগ্রভাবে তিনি ও সুরেশ কক্ষমধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। 
পরে উভয়ে জানিলেন, যে শ্বশ্রুধারী সাধকটি মিথ্যা কথ! বলিয়া! 

তাহাদের সরাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন তাহার নাম প্রতাপ হাজরা। 

দীর্ঘদিন ঠাকুরের কক্ষের পাশে বাস করিয়াও তাহার মহিমা উপলব্ধি 
করিতে পারেন নাই । শুধু তাহাই নয়, সুযোগ পাইলেই ঠাকুরের 
তরুণ দর্শনার্থীদের তিনি বিভ্রান্ত করিতেন, তাহাদের মনে ধোক। 

লাগাইয়! দিতেন | 

” জর্ধধজ্ঞ ঠাকুরের দৃষ্টি কিন্ত সেদিন শুদ্ধসত্ব ভক্ত নাগমশাইকে 
চিনিতে একটুও ভুল করে নাই। তাহার গোপন হাতছানিটি এক 
অধাচিত কপার মতই নাগমশাইর জীবনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। 
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ঠাকুরের দর্শন পাইয়া নাগমশাইর আনন্দের "্মবধি রহিল না। 
ভূমিষ্ঠ হইয়! প্রণাম করিয়! কক্ষের একপাশে গিয়া বসিলেন। 

ঠাকুর সন্গেহে নাগমশাই ও নরেশের নাম-ধাম পরিচয় ইত্যাদি 

জিজ্ঞাস! করিলেন। বিবাহ হইয়াছে শুনিয়া আশ্বাস দিয়া কহিতে 
লাগিলেন, “সংসারে থাকবে ঠিক যেন পাকাল মাছের মত।” 

বিদায়ের সময় নেহভরে নাগমশাইকে কহিলেন, “আর একদিন 

এসো |” 

যাইভে যাইতে নাগমশাই ভাবিতে থাকেন, কই, ঠাকুর তো 
কূপ! করিয়া একবারও চবণ স্পর্শ করিতে দিলেন না! অথচ এই 

চবণের জন্য যে তাহার লোভের অস্ত নাই। 
পরের দিন নাগমশাই আসা মাত্রই শ্রীরামকুষ্ণ ভাব-তন্ময় হইয়। 

পড়িলেন। তাহাকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, “ওগে! তুমি না 

ডাক্তার? একবার দেখ দেখি আমার পায়ে কি হয়েছে ।” 

নাগমশাই পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে দেখিয়! উত্তর দিলেন, “কই, পায়ে 
তো কোন কিছু দেখতে পাচ্ছিনে ।” 

“ওগো, আরো একটু ভাল ক'রে দেখন। কি হয়েছে।” 

মুহুর্তমধ্যে নাগমশাইর অন্তরে চিন্তার রশ্মি খেলিয়া গেল। 
এতো অস্তর্ধ্যামী ঠাকুরের ছল ছাড়া আর কিছু নয়। তক্তের মনের 

ক্ষোভটি এক মুহূর্তে ভিনি জানিয়া নিয়াছেন। তাই কুপা করিয়া 
মনোবাঞথণ পুর্ণ করিলেন। চরণ স্পর্শের অধিকার এভাবে দিয়া 
ভাহাকে ধন্ত করিলেন। 

ঠাকুরের করুণার প্রঙ্গ উত্থাপিত হইলেই নাগমশাই বলিতেন, 
“তার কাছে কোন কিছু চাইবার দরকার হোত না। মনের ভাব 

বুঝে তৎক্ষণাৎ তিনি ত1 পুরণ করতেন। তগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন 
কল্পতরু। যে য! ষ্তার কাছে প্রার্থনা করেছে, তাই মে তখনি লাভ 

করেছে।” 

কিছুদিন পরের কথা৷ শ্রীরামকৃষ্ সেদিন নিজের দেহটির 
দিকে অন্ধুলি গ্রসারিত করিয়া নাগমশীইকে কহিলেন, “হ্যাগা, 
তোমার একে কি বোধ হয় ?” 
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পরম ভক্ত যুক্তকরে বলিয়া উঠিলেন, “ঠাকুর, আর আমায় বলতে 
হবে না। আমি আপনারই কৃপায় জানতে পেরেছি-_আপনিই সেই 1” 

কথা কয়টি শোনামাত্র দিব্য ভাবে ঠাকুর উদ্দীপিত হইয়৷ উঠেন, 
ভাবাবিষ্ট হইয়া নাগমশাইর বক্ষে তিনি চরণ স্থাপন কয়েন। সঙ্গে 
সঙ্গে কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে অনুভূতি ।' নাগমশাই 
দেখেন, সমস্ত বিশ্বচরাচর হইয়া উঠিয়াছে চিন্ময়, স্বগণয় জ্যোতি 
সেখানে ওতপ্রোত।১ 

দক্ষিণেশ্বরে  শ্রীরামকষ্ণের কক্ষে নাগমশাই একদিন বসিয়। 

রহিয়াছেন ৷ এমন সময় নরেন্দ্রনাথ (উত্তর কালের স্বামী বিবেকানন্ন)' 

সেখাঁনে উপস্থিত হইলেন। সেদিন তিনি অছবৈতভাবে ভাবিত ও 
উদ্দীপিত। অস্ফুট স্বরে কেবলি বলিতেছেন, “চিদানন্দ রূপঃ 

শিবোইহং শিবোহহং। 

শ্রীরামকৃষ্ণ নাগমশাইর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া নরেন্দ্রকে 
কহিলেন, “এই দ্যাখো, এরই রয়েছে ঠিক ঠিক দীনতা, এতটুকুও ভান 

এতে নেই।” 
ঠাকুরের কথ! মানিয়! নিয়। নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, “তা আপনি 

যখন বলছেন, তা হবে।” 

নাগমশাই ও নরেন্দ্রনাথথ উভয়ের মধ্যে আলাপ শুরু হইল। 

নাগমশাই শুদ্ধাভক্তি পথের পথিক, কহিলেন, “কলি তীর ইচ্ছেয় 

হচ্ছে, আমর! নিমিত্ত মাত্র ছাড়। আর কি বলুন |” 

নরেন্দ্রনাথ তাহ। মানিবেন না। উত্তরে কহিলেন, “মশাই, তিনি, 

তার এসব বুঝিনে | সবই আমি- আমিই পরমাত্মা__ আনন্দময় 
জ্ঞানময়, সর্ববশক্তিমান্। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ আমারই ভেতরে ডূবছে 
ভাস্ছে।” 

“মশাই, বিশ্বব্রদ্মাণ্ড তো৷ দূরের কথা, আপনার কি সাধ্য যে 
একট। চুলও সোজ। করেন? তার ইচ্ছে না হলে গাছের পাতাটাও 
নড়ে চড়ে ন11” 

১ লাধুনাগমশাই £ শরৎচন্্র চক্রবর্তী 
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নরেজ্নাথ সেই অদ্বৈত ভাবেরই অনুসরণে বলিয়া চলিয়াছেন, 
“আমি ইচ্ছে করলে চন্দ্র নুর্যের গতি রোধ হয়_-আমারই ইচ্ছায় 
এই বিশ্বরদ্ধাণড যন্ত্রের মত চালিত হচ্ছে ।” 

তক্তাপে!ষটির উপরে বসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়ের কথা 
শুনিতেছিলেন। এবার সন্গেহ হাসি হাসিয়। নাগমশাইকে বলিলেন, 
“কি জানো, নরেন হচ্ছে খাপ খোলা তরোয়াল__ওর ওকথ! শোতা৷ 
পায় বটে। তা! নরেন এমন বলতে পারে ।” 

নাগমশাইর কাছে ঠাকুরের কথ! চরম কথা | ইহার পর আর 
আলোচনা, তর্ক বা বিচার আর চলে না| নরেন্দ্রনাথের চরণে শির 

ঠেকাইয়া তিনি নীরব হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার দৃঢ় প্রভীতি 

হইল, নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান লীলা-সার্ধদ, তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে 

বিচার বা তর্ক করার অবকাশ নাই । 

একবার জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন, সত্যকার কোন মুক্তপুকষ 
নাগমশাই দেখিয়াছেন কিনা? তৎক্ষণাৎ তিনি উত্তর দেন, “হ্য1| 

সাক্ষাৎ মুক্তিদাতা শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেছি, আর দর্শন করেছি 
তার স্বপ্রধান পারদ-_শিবাবতার ্বামীজাকে 1” 

ন!গমশাই শ্রীরামকঞ্জের আশ্রযে আসিবার পর কয়েক মাস 

অতিবাহিত হইয়াছে । সেদিন তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিতে 

দক্ষিণেশ্বরে মাসিয়াছেন-_ ঈশ্বরীয় কথায় তিনি রত। এক ভক্তকে 

লক্ষ্য করিয়।৷ কহিতেছেন, “গ্ভাখো, ডাক্তার উকীল মোক্তার দালাল 

এদের ঠিক ঠিক ধর্মলাভ হওয়! বড় কঠিন।” 

প্রসঙ্গ ক্রমে আরে! কহিলেন, “এতটুকু ওষুধে মন পড়ে থাকবে, 

তাহলে কি ক'রে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা হতে পারবে 1” 

কথাকয়টি নাগমশাইর প্রাণে বড় বাজিল। সত্যই তো! তিনি 
নিজের অতিজ্ঞতায়ও আজকাল দেখিতেছেন, ধ্যান-ধারণার ময় 

রোগীদের মৃত্তিআসিয়া মনের কোণে ভীড় জমায়, সাধনায় ব্যাঘাত 
ঘটে। ঠাকুর ঠিকই বলিয়াছেন, যে বৃত্তি বা ব্যবহারিক কর্ম ঈশ্বর 

সে এ মি শী শা 
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লাতের বিদ্বন্বরূপ তাহ! দিয়া তাহার কাজ নাই। আজ হইতেই 

এসব ত্যাগ করিবেন। 

গৃহে ফিরিবার পর সেইদিনই ডাক্তারির বই, যন্ত্রপাতি ও ওষধ 

ইত্যাদি সব কিছু গঙ্গায় বিসর্জন দিয়! আসিলেন। 

কাজকর্মের দিক হইতে মুক্ত হইয়া এবার আরে! দৃঢ় এক নিষ্ঠা 
নিয়া তিনি সাধন ভজন করিয়া যাইন্চে থাকেন। বৈরাগ্যের আকাজ্জা 

ক্রমে বড় তীব্র হইযা উঠে। মনে মনে স্থির করেন, এ সংসারে আর 

থাকা নয়, চিরতরে গৃহত্য।গ করিয়া! 'ল্ন্যাসী হইবেন । 
ঠাকুরের নিকট সোদন তিনি দংসার তাগের অনুমতি নিতেই 

গিয়াছেন। কক্ষমধো ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গে শুনিলেন, তিনি ভাবাবিষ্ট 

হইয়া বলিতেছেন, “তা সংসার আশ্রমে দোষ কি? তাতে মন 

থাকলেই হয়| গহস্থাশ্রম কেমন জানো ? এ যেন বেল্লার ভেতর 

থেকে লড়াই কর] 1” 

এবার নাগমশাইর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়। শ্রী়ামকৃষ্ণ কহিলেন, 
“ওগো তৃমি জনকের মত গৃহস্থাশ্রমে থাকৃবে । তোমায় দেখে গৃহীরা 
যথার্থ গৃহস্থের ধর্ম শিখবে ।” 

ঠাকুরের এ আদেশ মুহ্র্তমধ্যে নাগমশাইর মন্মে গিয়া বিছ। 
হইল । 

বৈরাগ্যের আগুন সেদিন তাহার সব্ব সত্তায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে, 

অন্তঙ্জালায় তিনি সদ! অস্থির, কিন্তু উপায় তো কিছু নাই । ঠাকুরের 

এ আদেশ যে অলজ্ঘনীয় ! 

ঈশ্বর দর্শনের ব্যাকুলতা এখন হইতে বহুগুণ বদ্ধিত হয়, নাগ- 
মশাই উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠেন । সংসার জীবনের কোন কাজকন্ম 

আর তাহার দ্বার হইবার নয়। 
এই সময়ে নাগমশাইকে কিছুদিনের জন্ত একবার স্বগ্রাম 

দেওভোগে আসিতে হয়। পত্বী স্বামীর অবস্থা দেখিয়াই বুঝিলেন, 
ঈশ্বরের জন্য তিনি পাগল হইয়া উঠিয়াছেন, সংসারের কোন বন্ধনই 
আর তাহাকে বাধিতে সক্ষম নয়। নাঁগমশাই নিজেও স্পষ্টভাবে 
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বলিয়! দিলেন, রামকৃষ্ণ-চরণে যে মন-প্রাণ একবার সমর্পণ করিয়াছেন, 
সংসারের কোন কাজেই আর তাহা আসিবে না । 

সেদিন তিনি চুপচাপ বারান্দায় বসিয়া আছেন। গৃহের পাশের 
জমিটাতে জন্মিয়াছে একটি সতেজ লাউগাছ। প্রতিবেশীদের একটি 
গরু এই গাছটার দিকে বার বার ঝু'কিতেছে, কিন্তু দড়িট। খাটো 

করিয়া বাধা, তাই উহার নাগাল পাইতেছে না। এই দৃশ্যটি দেখিয়। 
নাগমশাইর হৃদয় ককণায় গলিয়া! গেল। তাড়াতাড়ি গকর খুঁটাটি 

উপড়াইয়। দিয়া সন্মেহে কহিলেন, “খাও মা, খাও) এগিয়ে গিয়ে 

খাঁও।” 

বৃদ্ধ পিতা দীনদয়াল নিকটেই ছিলেন। পুত্রের এই কাণ্ড 
দেখিয়া রোষে জ্বলিয়া উঠিলেন, কহিলেন, “নিজে তো! কিছু উপার্জন 
করিসনে, তার ওপর 'আবার রয়েছে এসব অনিষ্ট করার ঝোক্। 

ডাক্তারিটা তে ছেড়ে দিয়ে বস্লি, এবার খাবি কি ক'রে, বলতো ? 

নাগমশীই উত্তরে কহিলেন, “ভগবান্ যা হোক একভাবে চাশিয়ে 

নেবেনই। আপনি এসব এ বয়সে সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে যেন 
মাথা ঘামাবেন না । 

“ওরে, চলবে যে কিভাবে, তাতো। বুঝতেই পারছি । এবার 

ম্যাংটো থাকৃবি আর ব্যাঙ ধরে খাবি ।” 

অতঃপর দেখ! গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য । নাগমশাই পিতার কথার 
কোন জবাব দিলেন না, মুহূর্তধমধ্যে নিজের পরিহিত বন্ত্রটি খুলিয়া 
ফেলিয়া দিয়! উলঙ্গ হইলেন । গৃহের অঙ্গনের এক কোণে একটি ব্যাঙ 

পড়িয়৷ ছিল | এটিকে মুখে পুরিয়া চিবাইতে চিবাইতে পিতাকে 
কহিলেন, “আপনার যাতে সত্য রক্ষা! হয়, এজন্য ছুটে! আজ্ঞাই 

আমি পালন করলাম। এবার মিনতি করে বলছি, আপনি সংসারের 

চিন্তা আর করবেন না। বয়স হয়েছে, এবার থেকে বসে বসে কেধল 
তগবানের নাম করুন।” 

পুত্রের এই অদ্ভুত আচরণে দীনদয়াল বড় ঘাবড়াইয়া গেলেন। 
সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি দিয়! তিনি বুঝিয়া নেন, “ভগবান্ ভগবান 
করিয়! পুত্র এবার একেবারে পাগল হইয়াই গিয়াছে । শঙ্কিত কণ্ঠে 
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পুত্রবধূকে ডাকিয়া কহেন, “গ্ভাখো, তোমর! ওর সঙ্গে এখন থেকে 
বুঝে-স্বঝে চলো । ওর বিরুদ্ধাচরণ কখনে! ক'রো না ।” 

কলিকাতায় ফিরিবার পর নাগমশাই সেদিন ব্যস্তসমস্ত হইয়া 
দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণোপাস্তে বসিয়া সখেদে 
কহিলেন, “গার ওপর নির্ভর হলো কই? এখনো৷ তো নিজের চেষ্টা 

রয়েই গিয়েছে ?” 
ঠাকুর নিজের দেহটি দেখাইয়া কহিলেন, “ভয় নেই, এখানকার 

টান থাকলে সব ঠিক্ ঠিক্ হয়ে যাবে ।” 
আরেক দিন ঠাকুর তাহার এই নৈরাগাবান্ ভক্তকে উদ্দেশ 

করিয়া কহিলেন. “গ্যাখো, তুম গৃহেই থেকো । যেনতেন ক'রে 
মোট ভাত কাপড়ে চলে যাবে।” 

ঘরসংসারের উপর, বিষয় আশয়ের উপর, নাগমশাইর রহিয়াছে 

সহজাত বিতৃষগ। ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিন্তু, গৃহে থেকে 
নিজেকে বাচানে যায়ই বাকি করে?” 

“ওগো, আমি বল্ছি, সত্য সতাই বল্াছ, ঘরে থাকলে তোমার 

কোন দোষ হবে না| তোমায় দেখে লোকে আবাকৃ হবে । 

“কি ক'রে গৃহস্থাশ্রমে দিন কাটবে ।” 

“তোমায় কোন ক্মেই লিপ্ত হতে হবে না। কেবল সাধুঃজ 

করবে।” 
“ঠাকুর, আমি যে হাদা লোক, সাতাকারের সাধু চিনবধো [ক 

করে?” 

“তোমায় সাধু খুঁজতে হবে না। যথার্থ সাধুর। নিজে এসে 

তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবেন । এজন্য ভেবে! না।” 

পিতা দীনদয়ালের রোজগার ছিল মহাজন পালচৌধুরীদের 
কৃতের কাজে। তিনি অবসর নিয়! গ্রামে যাইবার পর নাগমশাই 

কিছুদিন একাজ দেখাশুনার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঈশ্বর লাভের জন্য 
তিনি উম্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন, একাজ চালানোর মত মনোবতি 
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মোটেই নাই । ভাগ্যক্রমে রণজিৎ নামে একটি তরুণ কর্মী পাওয়া 
যায়। নাগমশাইর কাজ সুষ্ঠভাবে সে-ই চালাইয়া নিতে থাকে । 

এবার মনে মনে ঠিক করিলেন, এ কাজ রণজিংকেই ছাড়িয়া 
দিবেন। যদি সে দয়া করিয়া গ্রাসাচ্ভাদনের জন্য কিছু দেয় ভাল, 
নতুবা ইহ] নিয়া আর মাথা ঘামাইবেন ন।। 

মনিব পালচৌধুরীর মধ্যস্থতায় স্থির হইল, কুতের কাজ হইতে 
/য আয় হইবে তাহার অর্ধেকট। নাগমশাই পাইবেন। ইহার কলে 

তাহার পরিবার প্রতিপালনের কোন অস্থুবিধা হইবে না। 

শ্রীরামকুষ্ণের কানে এ নৃতন বন্দোবস্তের কথা উঠিল । নাগমশাইর 
গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে জানিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়। 

ঠাকুর কহিলেন, “তা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে |” 

'আহার বিহারের দিক দিয়া নাগমশাই ছিলেন, কুচ্ছবতী। সারা 
দিনের শেষে ছুই গ্রাস আহাধা মুখে পুরিয়! তিনি উঠিয়া পড়িতেন । 
কেহ এ সম্পকে অন্থযোগ দিলে কহিতেন, “যতদিন দেহ আছে কিছু 

টেক্স দিতেই হবে, তাই দিচ্ছি । বেশী খেলে বা ভালো কিছু খেলে 

জিহ্বার যে স্থুখেচ্ছ। হবে|” 

এই সদা সতর্ক সাধক নিজের ক্রটি [বিচ্যুতিকে কোনদিন 
এতটুকু ক্ষমা করেন নাই। কোনক্রমে কাহারো উপরে হয়তো 

নাগমশাই রুষ্ট হইয়াছেন, যুখ দিয়া হঠাৎ অশ্রদ্ধান্চচক কথা বাহির 
হইয়াছে । আর রক্ষা নাই। নিজ দেহকে তিনি নিষ্ঠুর ভাবে শাসন 
ন1 করিয়! ছাড়িবেন না। সে-বার এক ব্যক্তি সম্বন্ধে নিন্দাত্মক ভাষ। 

অতফিতে (তিনি ব্যবহার করিয়া! ফেলেন। ইহার শাস্তি স্বরূপ তখনি 

একখণগ্ড পাথর তুলিয়! নিয়া নিজ্ঞ মন্তকে প্রহার করিতে থাকেন। 
ফলে মস্তক ফাটিয়া গিয়া! এক গভীর ক্ষতের স্ষ্টি হয়। এই আচরণ 

সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে নাগমশাই নিতান্ত নৈব্বাক্তিকভাবে উত্তর 
দিলেন, “বেশ হয়েছে, যে যেমন পাজি, তেমনি শাস্তি তে। তার 

দরকার !” 

নাগমশাইর আর এক অভ্যাস, দেহ-মনকে বশ রাখার জন্য মাঝে 
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মাঝে তিনি নিরম্থু উপবাস করিতেন । সে-বার কয়েকদিন উপবাসের 
পর তিনি সবেমাত্র রান্নার যোগাড় করিতেছেন, এমন সময় তাহার 

বন্ধু সুরেশ সেখানে আসিয়। উপস্থিত। কোন কারণে এই বন্ধুটির 
প্রতি একট! বিরুদ্ধভাব তাহার মনে জাগ্রত হয়। তখনি অক্ফুটন্বরে 
নাগমশাই বলিয়া উঠিলেন, “হায়, এখনো আমার মনের ময়ল! 

কাটলো না, অন্তায় মনোবৃত্তি দূর হ'লে। ন1” প্রায়শ্চিত্ত সাধনে 
তাহার এক মুহূর্তও দেরী হয় নাই। ভাতের হাড়িটি অবলীলায় 

ভাঙ্গিয়। ফেলিলেন। সেদিনও তাহাকে উপবাসে কাটাইতে হইল । 
গিরিশ ঘোষকে তাই নাগমশাই সম্পর্কে বলিতে শুন। যাইত, 

“অহং শালাকে ঠেঙ্গিয়ে ঠেঙ্গিয়ে নাগমশাই তার মাথা ভেঙ্গে ফেলে 

দিয়েছেন, তার আর মাথা তোল্বার যো আছে কোথায় ?” 

ইতিমধ্যে কয়েক বংসর অতিবাহিত হইয়৷ গিয়াছে । শ্রীরামকৃষ্ণের 
মরদেহের লীলা এবার আসিয়াছে শেষ পরধ্যায়ে। কাশীপুরে 
গোপালবাবুর বাগানবাড়ীতে ছুশ্চিকিৎস্য ক্যান্সার রোগে তিনি শষ্যা- 

শায়ী হইয়া আছেন! ভক্তপ্রবর নাগমশাই বুঝিয়াছেন, ঠাকুরের 
লীলাসম্বরণের দিনটি আঙন্ন। কিন্তু তাঁহার মন যে এ ছুর্দেবকে 

স্বীকার করিয়৷ নিতে চায় ন। একান্ত নিষ্ঠায় নিজের সব কিছু তিনি 
ঠাকুরের চরণে সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন। সেই প্রাণপ্রভু ঠাকুর 
এবার যদি অপ্রকট হন, তবে ভক্ত নাগমশাইর জীবন ধারণে কি 

লাত? তাছাড়া, এই রোগঘন্ত্রণা তোগের দৃশ্যও যে তাহার পক্ষে 

ছুঃসহ ! 

নাগমশাই বলিয়াছেন, “ঠাকুরের রোগের যাতনা দেখ! দূরের 
কথা, স্মরণ করতেও হৃৎপিণ্ড যেন ফেটে যেত। ঠাকুর স্বেচ্ছায় নিজ 
শরীরে এ রোগ রেখে দিলেন, আমরাও কোনমতে তার যন্ত্রণার 
লাঘব করতে পারলাম না। তাই তার কাছে না গিয়ে নীরবে ঘরের 
তেতরই বসে রইলাম । শুধু মাঝে মাঝে তাকে গিয়ে দর্শন ক'রে 
আস্তাম |” 

বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ সেদিন নাগমশাই ঠাকুরের শধ্যাপার্থে 
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উপস্থিত হইয়াছেন । ঠাকুরের ক্যান্সারের ঘায়ে তখন তীব্র বেদন| | 
তক্ত নাগমশাঁইকে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, “হ্যাগো, তুমি 
এসেছে! ? এসো, আরো এগিয়ে এসে আমার গ! ঘেষে বসো। 

তোমার শাস্ত শীতল দেহ স্পর্শ করলে আমার জলা যন্ত্রণা কম্নে |” 

কথা কয়টি বলিয়াই ঠাকুর এই পরম তক্তকে সন্মোতে আলিঙ্গন 

করিলেন, ভাবাবেশে বন্তক্ষণ তাহাকে জডাইয়। ধবিয়া রাখিলেন | 

আর একদিনের কথা । রোগশধাযায় শায়িত ঠাকুর নাগমশাইাকে 

সংবাদ দিয়া নিকটে ডাকাইয়া আনিয়াছেন | নাগমশাত কক্ষে প্রবেশ 

করিতেই তিনি বলিতে লাগিলেন, “ওগো, তুমি এসেছে; এই 

ঠাখোনা, ডাক্তার কবিরাঁজেরা তো সব হার নেনে গিয়েছে । তুমি 

কি কিছু ঝাড ফু'কজানো ? জানো তো দ্যাখো দিকি যদি কিছু 

উপকার করতে পারে” 

মুহুর্তমধো মহাতক্ত নাগমশাইর চোখ ছুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল । 
ঠাকুরের এ তীব্র যন্ত্রণা, এ ছুঃসাধ্য ক্যান্সার দূরীভূত করা তো! তাহার 
পক্ষে অসাধ্য নয়। ঠাকুরেরই জীবন-জ্যোতির আলো যে প্রতি- 

ফলিত তাহার সাধনসত্তায়, তাহারই শক্তিতে তিনি শক্তিমান্! 
ভাবাবিষ্ট নাঁগমশাই বলিয়া! উঠিলেন, “হ্যা, জানি, আপনার 

কপায় সব আমি জানি। এখনি আমি এ রোগ সারিয়ে দিচ্ছি।” 

উপস্থিত তক্ত শিষ্বের! সবিস্ময়ে তাকাইয়া আছেন। নাঁগমশাই 
শয্য/র পাশে আগাইয়া আমিতেই ঠাকুর বুঝিলেন, যে সঙ্কল্প ভক্ত 
হৃদয়কে আজ উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে তাহা! অমোঘ ! তাই তাড়া- 
তাড়ি তাহাকে দূরে ঠেলিয়। দিয় একাজ হইতে নিবৃত্ত করিলেন! 

তারপর অস্ফুট স্বরে কহিতে লাগিলেন, “ওগো, জানি, তা তুমি 
পারো, এ রোগ তুমি সারাতে পারো 1” 

লীল1 সম্বরণের কয়েক দিন আগের কথা । অন্তান্ত ভক্তের 

সহিত নাগমশীইও মেদিন উপস্থিত। ঠাকুর নিয়ন্বরে কহিতেছেন, 
“এ সময় কি আমলকী পাওয়া যায়? মুখটা বিশ্বাদ হয়ে গিয়েছে । 
আমলকী চিবুতে পারলে ভালো! হতো 1” 
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এসময়ে আমলকী জন্মে না। ভক্তরা সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি 

করিতেছেন । একজন বলিয়া বসিলেন, “এ সময়ে এ ফল আর কোথা 

থেকে সংগ্রহ কর যাবে ?? 

ভক্ত নাগমশাইর মনে চিন্তা খেলিয়৷ গেল- ঠাকুরের” শ্রীমুখ দিয়া 

আমলকীর কথা যখন বাহির হইয়াছে, এ বস্তব অবশ্য কোথাও না 

(কোথাও মিলিবে। 

নিঃশব্দ তিনি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তারপর শুরু 

হইল গ্রামে গ্রামে বনে বাদাড়ে আমলকীর জন্য অবিরাম অন্বেষণ। 

আহার নিদ্রা ভুলিয়া এই কাজেই তিনি দিনরাত ব্যাপুত হইয়া 

পড়িলেন । 

তিন দিনের দিন পরিশ্রম তাহার সফল হইল, আমলকী সংগ্রহ 

করিয়া তিনি কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন। 

ঠাকুর বালকের মত আনন্দমুখর হইয়া উঠিলেন, “আহা, এ 

অসময়ে এমন চমতকার আমলকী ! তুমি কোথা! থেকে যোগাড় 

কক্লে গো 

এই তিনটি দিন নাগমনশাইর খাওয়!-দাওয়। কিছুই হয় নাই। 

তাড়াতাড়ি নীচতলায় নিয় গিয়া তাহাকে তোজনে বসানো! হইল । 

সেদিন ছিল একাদশীর উপবাস, নাগমশাই তাই আহাধ্য স্পর্শ 

করিতে রাজী নন। অবশেষে ঠাকুর এ অন্নবাঞ্জন মুখে ঠেকাইয়া 

প্রসাদ করিয়া দিলে, তবে নাগমশাই উহা! গ্রহণ করিলেন। 

শ্রীরামকুষ্চ লীলা সম্বরণ করিলেন। বিষাদখিক্ন নাগমশাই 

এবার কলিকাতার বাস উঠাইয়া চলিয়া! গেলেন স্বগ্রাম দেওভোগে। 

অন্য কোথাও বাস করার প্রস্তাব কেহ দিলে, দৃঢ়ন্বরে কহিতেন, 

“ঠাকুর, আমায় গৃহে থাকতে বলে গিয়েছেন । তার বাক্য এক চুল 

লঙ্ঘন করি, এমন সাধ্য আমার কই ?” 

এই গুহাশ্রমে অবস্থান করিলেও মাঝে মাঝে তাহার গুরুধাম 

কলিকাতায়ও তিনি আমিতেন | রাঁমকৃষণ-তক্তদের সহিত পরমা নন্দে 

কিছুদিন কাটাইয়৷ আবার ফিরিয়া যাইতেন স্বস্থানে। 
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শ্রীরামকৃষ্ণ অপ্রকট হইবার পর নাগমশাই তাবিলেন, দেওতভোগের 
প্রাস্তে একটা কুটীর বীধিয়া তিনি নিভৃতে বাঁস করিবেন। কিন্ত 
ইহার প্রয়োজন হইল না। পত্রী কোনদিনই তাহার অধাত্মজীবনের 

অন্তরায় হন নাই। স্বামীর মনোভাব টের পাইয়া আগে হইতেই 

তিনি আশ্বাস দিলেন, “ছাখো, নিজের দেহ-স্থাখর জন্য কোন দিনই 
আমি তোমায় বিরক্ত করিনি, ভবিষ্যতেও কখনো। করবো না । তবে 

এ পুথক বাসের দরকার কি ?” 

সাধবী জীবনসঙ্গিনীর এ কথায় তিনি আশ্বস্ত হন, গুহে থাকিয়! 

গুভস্ব-সন্নযাসীরূপেই দীর্ঘ দিন করেন অতিবাহিত 

নাগমশাইর স্ত্রী স্বামীর পুণ্যময় জীবন ও তীহার দেহ-সংযম 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “তার শরীরে কি মনে কোন রকম মানবীয় 

বিকার বা পরিবর্তন কখনো! দেখা যায়নি | জয় রামকৃষ্ণ ব'লে 

জৈবভাবের মাথায় লাথি মেরে তিনি চলে গিষেছেন। আগুনের 
ভেতর তিনি বাস করেছেন বটে, কিন্তু এক দিনের তরেও তার শরীর 

দগ্ধ হয়নি ।” 

পিতা দীনদয়াল পুত্রের এই তীব্র বৈরাগ্যনিষ্ঠা ও বিষয়-বিতৃষ্ণ 
কোনদিনই পছন্দ করিতেন না। একবার খুব তিরস্কার করার পর 

নাগমশাই উত্তেজিত স্বরে উত্তর দেন, “আমার আবার খাওয়া পরার 

জন্য চিস্ত কি? গাছে পাতা রয়েছে প্রচুর. তাই খেয়ে দিন কাটাবো । 

আর আমি জীবনে কোনদিন শ্রীসঙ্গ করিনি, মাতৃগর্ভ "থকে যেমন 

পড়েছিলাম, এখনে! তেমনি আছি-_কাপড়-চোপড় পরবার আমার 

দরকার নেই |৮ 

কামিনী ও কাঞ্চন উভয় বস্ততেই এই রামকৃষ্ণময় ভক্তের ছিল 
সমান বিতৃষ্ণ । 

সে-বার নারায়ণগঞ্জে পালবাবুদের এক আত্মীয় বসম্ত রোগে 
আক্রান্ত হয়, ত্রমে রোগীর অবস্থা সন্কটাপনন হইয়। উঠে। ইহারা 
নাগমশাইর চিকৎসানৈপুণ্যের কথা জানিতেন। তাহাকে ডাকা হইল 
এবং তাহার ওঁষধে রোগী বাঁচিয়া উঠিল। পালদের কর্তাবাবুর 

কৃতজ্ঞতার সীম! নাই। ন্বয়ং দেওতোগে আসিয়। নাগমশাইকে বহু 
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সাধুবাদ করিলেন এবং পারিতোষিক স্বরূপ তিনশত টাকা তাহাকে 

দিতে চাহিলেন, কিন্তু কাহার সাধ্য চিকিৎসককে এ টাকা গ্রহণে 

সম্মত করায়? অবশেষে বেশী পীড়াগীড়ি করা হইতে থাকিলে 

নাগমশাই ক্রন্দন শুরু করিলেন। কহিলেন, “হায় ঠাকুর! কেন 
তুমি আমায় চিকিৎসকের এ হীন বৃত্তি শিখিয়েছিলে, তাতেই তে৷ 
অর্থের প্রলোভন নিয়ে এর! বার বার চেপে ধরছে, আর আমার 

এ যন্ত্রণা তোগ করতে হচ্ছে | 

তাহার এ অদ্ভুত অনাসক্তি দেখিয়া! বুদ্ধ পালমহাশয় সোদন 
বলিয়াছিলেন, “বাবা, তুমি কখনে। মানুষ নও !” 

কলিকাতার্ চিকিৎমক জীবনেও নাগমশাই সে-বার এক কাণ্ড 

করিয়া বসেন । পালচৌধুরীদের এক রোগীর চিকিৎসার জন্য তাহাকে 
ফরিদপুরের ভোজেশ্বরে যাইতে হয়। রোগী আরোগা লাভ করার 

পর তিনি কলিকাতায় ফিরিবার উদ্চোগ করিতেছেন । গদির বাবুর 

এমময়ে তাহাকে একটি নৃতন কম্বল ও পাথেয় বাবদ আটটি টাকা 
দিয়া দেন। 

সীমার তীরে ভিডিতেছে। নাগমশাই টিকিট কিনিতে যাইবেন, 
এমন সময় এক. ভিখারিণী কয়েকটি শিশু সম্ভান সহ সম্মুখে উপস্থিত। 
হুঃখিনীর কান্না! ও কাতরোক্তি শুনিয়া তিনি খার নিজেকে সামলাইতে 

পারিলেন না, হাতের সব কটি টাকা ও কম্বলটি তাহাকে দিয়! 

কহিলেন, “মা, এই নিয়ে তুমি শিশু সম্তানগুলোকে বাচা, নিজের 

প্রাণ রক্ষা করো ।” 

প্রাণভরা 'আশীব্বাদ জানাইয়া ভিখা।রণী চলিয়! গেল। 

ইতিমধ্যে হ্বীমার ছাড়িয়া দিয়াছে। কিছুক্ষণ স্টেশনে বিশ্রাম 
করার পর নাগমশাই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ফেলিলেন। এখান হইতে 

হাটিয়াই কলিকাতায় যাইবেন। পথ দীর্ঘ-_হাতে রহিয়াছে মাত্র 

সাত আনা পয়সা। তাহোক্, তবুও তো! ভিখারিণী আর তার 
ছেলেমেয়ের কয়েকদিন বাঁচার ব্যবস্থা করা গেল! 

এই পদযাত্রার কাহিনী বড় বিচিত্র । পথে যেদিন দ্েবস্থান পড়ে 
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ও প্রসাদ মিলে, সেদিন খাওয়। হয়। বড় নদী নাল। সম্মুখে পড়িলে 

খেয়ানৌকা যোগে তিনি পার হন, আর সেগুলি অপরিসর হইলে 
সাতরাইয়াই পার হন | এমনি কষ্টের মধ্য দিয়! উনত্রিশ দিন পরে 

নাগমশাই কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। রোগীদর্শনের পর এমন 

পদযাক্রার অভিজ্ঞতা হয়তো! খুব কম চিকিৎসকের ভাগোই জুটিয়া 
থাকে। 

সদ্্গুরুর আদেশে নাগমশাই সারা জীবন গৃহেই অতিবাটিত 
করিয়। যান, আর আপন ত্যাগবৈরাগ্য ও সাধনার বলে এই 
গৃহপরিবেশকে তিনি করিয়া তোলেন পরম পুণ্যময়। গাহ্স্থা ধর্শোর 

গক মহনীয় কপ ফুটিয়! উঠে এই শক্তিধর গৃহী মহাপুকষের জীবনে । 
নাগমশাইর সাধন নিষ্ঠার খ্যাতি এ সময়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। 

ফলে মাঝে মাঝে তীহার গৃহে ভক্ত দর্শনার্থীরা আসিয়া জুটিত। এই 
সব অতিথিদের সেবা পরিচর্যার সুযোগ পাইলে সাধু নাগমশাইর 

ৎসাহেন সীমা থাঁকিত না । তাহার দৃষ্টিতে এই অভ্যাগতের! 
ভিল্লন নারায়ণ স্বরূপ | 

ইহাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তিনি কহিতেন, “জান্বে, 
এ সকলই ঠাকুরের লীল1। ঠাকুর লীল-শরীরে এক ছিলেন, 
এবার তিনিই আবার নান মৃত্তিতে আমায় কপা করতে আসছেন 
অতিথি বপে।” 

নাগমশাই এক পুরাতন শূলব্যথাতে ভূগিতেন। নেদিন বড় তীব্র 

বাথা শুক হইয়াছে এবং মাঝে মাঝে তিনি অজ্ঞান হইয়াও পড়িতেছেন। 

এসময়ে হঠাৎ সাত-আটজন ভক্ত অতিথি আসিয়া উপস্থিত। অথচ 
ধরে একমুষ্টি চা'ল নাই, এতগুলি লোকের খাবার কি করিয়! 
যোগাড় হইবে ? অগত্যা এই অসুস্থ শরীর নিয়াই নাগমশাইকে 

পাঁজারে যাইতে হইল । তিনি নিজে না গেলে দোকান হইতে চাল- 
ডাল ধারে পাইবার কোন উপায় নাই। 

জিনিবপত্র ক্রয়ের পর নাগমশাই বোঝাটি মাথায় তুলিয়া 
নিলন। অপরকে দিয়! কখনো তিনি নিজের মোট বহনের কাজ 
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করেন না, ইহ! তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ। কিন্তু গৃহে অতিথি নারায়ণ 
উপস্থিত। সেবায় বড় ৰিলম্ব হইয়া যাইতেছে । তাই অসুস্থ শরীরে 

হাপাইতে হাপাইতে তিনি মোট বহন করিয়া চলিলেন। 
শূল বেদনায় শরীর বড় ছূর্র্বল। বার বার মাথার বোঝ! নামাইয়। 

বিশ্রাম করিতে হইয়াছে | গৃহে ফিরিয়া আসিয়। অত্যাগতদের কাছে 
যুক্তকরে কহিতে লাগিলেন, “হায়, হায়! আপনাদের চরণে অপরাধী 

হলাম | সেবার কাজে দেরী হয়ে গেল ।” 

শুধু নাগমশাইর নয়, এ ধরণের সেবানিষ্ঠ। তাহার স্ত্রীর মধ্যেও 
দেখ! যাইত! গভীর রাত্রিতে হঠাৎ হয়তো অতিথিদের আগমন 

হইয়াছে! অমনি এই সেবাব্রতী মহিলা একটি ডালা হাতে করিয়া 
প্রতিবেশীদের বাড়ীতে আতপ চাল ধার করিতে ছুটিলেন। কে 

ইহাতে আপত্তি উঠাইলে নাগমশাই প্রবোধ দিতেন, “ছ্যাখো, এ সবই 

ঠাকুরের ইচ্ছা, ঠাকুরের দয়া | এর ভেতর দিয়ে আমাদের ছজনের ই 

পরীক্ষা হচ্ছে ।” 

তখন ঘোর বর্ষাকাল! সার! দিন রাত ব্যাপিয় অৰোরে বৃষ্টি 
ঝরিতেছে। রাত্রিতে নাগমশাইর গৃহে ছুইটি অতিথি দর্শন দিলেন । 
খাওয়া-দাওয়। তো একপ্রকার মিটিয়া গেল, এবার গোল বাধিল্ 

শয়নের ব্যবস্থা নিয়া । চারখানি ঘরের তিনখানিই অব্যবহা্য, 

চাল দিয়া অবিরল ধারে জল পড়িতেছে। শুধু একটি মাত্র ঘর 
বাসোপযোগী, বর্তমানে সেই।টই নাগমশাইব শয়নগৃহ । 

ভক্তপ্রবর পত্বীকে ডাকিয়া কহিলেন, প্যাখো, আজ আমাদের 

পরম সৌভাগ্য! এই হৃষ্যোগের রাতেও অতিথি সেবার সুযোগ 

আমর পেয়ে গিয়েছি । অতিথি নারায়ণের সেবার জন্য কষ্ট স্বীকার 

করতে পারবে না? এসো, আজ আমর ছাচতলায় দাড়িয়ে ঠাকুরের 

নাম জপ করতে করতে রাতটা কাটিয়ে দিই ।” 

পতি পত্বী এই ভাবেই সার! রাত্রি অতিবাহিত করিলেন । 
ভৃত্য বা ঘরামী নিযুক্ত করা নাগমশাই কোন দিনই পছন্দ 

করিতেন না। কেহ তাহার দৈনিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কষ্ট করিবে, 

ইন! ছিল তাহার কাছে অসহা। মেবার একটি ঘরের চাল একেবারে 
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নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সংস্কার না করিলে আর চলে না। নাগমশাই 
সেদিন কোথাও বাহিরে গিয়াছেন, পত্রী এ স্থবযোগে এক ঘরামীকে 

ডাকিয়া আনিলেন। চালের সংস্কার কার্য চলিতেছে, এমন সময় 

নাগমশাই গৃহে ফিরিলেন | ঘরামীকে চালের উপরে কর্মরত দেখিয়াই 
তো তাহার চক্ষুস্থির! সকাতরে কহিতে থাকেন, চাল থেকে নেমে 
এসো বাবা । দয় ক'রে নেমে এসো । 

পারিশ্রমিকের আশায় ঘরামী কাজ শুরু করিয়াছে, তাহা সে 

ত্যাগ করিবে কেন ? 

অবশেষে নাগমশাইর ধৈর্যের বাঁধ তাঙ্গিয়! গেল। শিরে 

করাঘাত করিয়। কাদিয়। কহিতে লাগিলেন, “হায় ঠাকুর, কেন তুমি 
আমায 'এ গৃহস্থাশ্রমে থাকতে বলে গিয়েছো ? আমার হঃখের জন্য 

একজন মানুষ খাবে, আর আমি দাড়িয়ে তাই দেখবো ? ধিক্ 

আমার এই সংসারে !” 

'ভাবাচ্যাকা খাইয়! ঘরামীকে এবার নামিতে হইল | নাগমশাই 

ব্স্তভাবে তাহার দেবা পরিচধ্যায় রত হইলেন । সযতনে তাহাকে 

তামাকু সেবন করানে। হইল, নিজহাতে পাখার হাওয়া দিয়া তাহার 
শ্রম অপনোদন করিলেন । অতঃপর মজুরির টাকাটি নিয়া তবে 

সে বেচারা সেদিন হাফ ছাড়িয়! ঝাচে ! 

সেবাব্রতী, নিরীহ পরম শাস্ত ভক্ত বলিয়া সবাই নাগমশাইকে 

জানে । আবার এই নাগমশীইরই বাক্তিসত্তায় এক একদিন ফুটিয়া 

উঠিত অকুতোভয় তেজো দৃপ্ত যোদ্ধার রূপ। আদর্শ ও ইষ্ট সম্পর্কে 
যেখানে ঘটে মতের সংঘাত, সেখানেই আত্মপ্রকাশ করে তাহার 

অনমনীয় দৃঢ়তা, অগ্নিক্ষুলিঙ্গের মত একমুহুর্ধে তিনি জ্বলিয়। 

উঠেন। 

সেদিন কি এক কাজে নাগমশাই তাহার শ্বশুর গৃহে গিয়াছেন। 

তখন সেখানে এক বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত। ভদ্রলোকটি কথ 
প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের নিন্দাবাদ শুরু করিয়া দিলেন। গুরুনিন্দা 

শুনিবামাত্র নাগমশাইর ক্রোধের সীমা রহিল না । উত্তেজিত কণ্ঠে 
১*ম-১২ রঃ নিট হারেরান্তিউউস ০ 
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কহিলেন, “এখানে বসে ঠাকুরের নিন্দে চলবে না মশাই, আপনি 
এখনি এখান থেকে বেরিয়ে যান |” 

ভদ্রলোকটি বড় দাস্তিক। এ কথা কানে না তুলিয়া তিনি 

শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে গালাগালি শুরু করিয়া দিলেন । 

এবার নাগমশাইর আর ধৈধ্য রহিল ন1। হুষ্কার দিয়া উঠিলেন, 
"বেরোও শালা এখান থেকে !” সঙ্গে সঙ্গে চলিল তদ্রলোকটির পৃষ্ঠে 

জুতা-প্রহাব । 

নিন্দুকটি এক প্রভাবশালী ব্যক্তি। অনেকের সম্মুখে এভাবে 
অপমানিত হইয়া ক্রোধে তিনি ফাটিয়া পডিলেন। শাসাইয়া গেলেন, 

“আচ্ছা, দেখা যাবে তুমি কেমন সাধু, আঁর কি ক'রেই ব! তুমি 
এ গ্রামে থাকো !” 

বাড়ী ফিরিয়া আসার পর নাগমশাই ছুহখে ও অভিমানে কাদিয়া 

ফেলিলেন । গুক শ্রীরামকুষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, “হায়, 
ঠাকুর! কেন তুমি 'এসব লোককে আমার সামনে নিয়ে আসো, 
আর বসে বপে তোমার নিন্দে আমায় শুনতে হয়। তোমার আতভ্ঞায় 

সংসার-আশ্রমে থাকতে গিয়ে একি ছুর্দেব আমায় ভুগতে হচ্ছে 1” 

ত্ক্তের এ আত্তি ব্যর্থ হয় নাই। কয়েকদিন পরে সেই নিন্দুক 
বাক্তিট নতশিরে নাগমশাইয়ের গৃহে আনিয়া উপস্থিত। অন্র- 

শোচনায় হৃদয় তাহার দগ্ধ হইতেছে, সজল নয়নে বার বার তিনি 

ক্ষম৷ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন । 

এই ঘটনাটির কথা গিরিশ ঘোষ মহাশয়ের কানে গিয়াছিল। 

নাগমণাউ সে-বার কলিকাতায় মামিলে গিরিশবাবু হাসিয়া প্রশ্ন 
কবিলেন, “আচ্ছা, আপনি তে জুতো কোনদিন পরেন না, তা হ'লে 

লোকটিকে মারবার সময় জুতে। পেলেন কোথায় 1” 
নাগমশাই সহজ কে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “কেন? তার 

জুতো দিয়েই যে মেদিন তাকে মারলাম !” 

দেওতোগের আশেপাশে জলাভূমিতে বুনে! হাঁস ও নান! জাতীয় 
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পাখী বাস করে । নারায়ণগঞ্জের পাটক্লের সাহেবের মাঝে মাঝে 

এগুলি শিকার করিতে আসে । 

সেবার দুটি দাহেব এজন্য আসিয়া উপস্থিত তাহাদের বন্দুকের 
শব্দ শুনিয়া আঁহংসাব্রতী নাগমশাইর অন্তুর বেদনার্ত হইয়। উঠিল। 
শিকারীদের সম্মুখে তিনি ছুটিয়া গেলেন,করজোড়ে মিনতি জানাইলেন, 

“মাপনারা নিরস্ত হোন। শুধু শুধু এ [নরীহ প্রাণীগুলোকে হত্যা 
কবাবেন না।” 

কক্ষ আকৃতি ও মলিন বেশভৃষ। দেখিয়া নাগমশাইকে সুস্থ ও 

স্বাল্তাধিক মানুষ মনে করা কঠিন । তাছাড়া, তাহার কথার অর্থও 

বিদেশীর। বুঝিতে পাবিতেছে না । অবজ্ঞাব হাসি হালিয়া আবার 

তাহার। বন্ধুকে গুলি শুরিল। 

এবার নাগমশাইর পক্ষে গাব ধৈধ্য ধারণ করা সম্ভব নয়। 

তজ্জনী তুলিয়। উত্তেঞ্জিত স্বরে বছিলেন, “না, এরকম অধরন্ম এখানে 

আপনারা করতে পাববেন ন: ।? 

সাচেবর। তীাহাঙ্টে আমল দিতে চাহে না, একটা পাগলের কথায় 

€ মামোদ তাহার ছাডিয়া যাইবে কেন? শিকারের প্রতি লক্ষ্য 

করিয়া শাবর তাহারা বন্দুক তুলিল। নাগমশাই মুহূর্ত মধ্যে 
সিংতবিক্রমে 'ভাহাঁদের উপর ঝাপাইয়! পড়িলেন। স্বভাবঘঃই তিনি 

ধীর স্থির, ক্ষীণ কলেবর। কিন্তু এ সময়ে তাহার দেহে অকম্মাৎ 

সঞ্চারিত হইল প্রচণ্ড শক্তি । অবলীলায় সাহেব ছইটিকে পরাস্ত 

করিয়া বন্দুক "ছনাঈয়। নিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। 
শিকারী ইংবেজ দ্বইটির পক্ষে এ ধরণের অপমান হজম করা 

শক্ত । ফিরিয়া গালিয়া তাহার! স্থর করিল নাগমশাইকে চিরদিনের 

মত শিক্ষা দিয় বে ছাড়িবে, অবিলম্বে তাহা নামে ফৌজদারী 
মোকদ্াম। রুজু করিবে। 

ইতিমধ্যে এ পাটকলেরই এক কণ্মচারীব হাত দিয়া নাগমশাই 
বন্দুক ছুইটি পাঠাইয়া দেন। নাগমশাই একজন অসামান্য সাধু 
'অহিংসাকে তিনি পরম ধন্ম বলিয়া মনে করেন, এসব কথা শোনার 

পর সাছেবর। নরম হইয় পড়ে, তাছার প্রতি কি জানি কেন তাহাদের 
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বড় শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। বঙ্গ বাহুল্য, অতঃপর এ ব্যাপার আর 

বেশীদুর গড়ায় নাই । 

সর্ধবজীবে সব্বভূতে নাগমশাই তাহার পরম প্রভু প্রত্যক্ষ 
করিতেন । প্রায়ই তাহাকে দেখ! যাইত চারিদিকে হাত জোড় করিয়া 

ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করিতেছেন । একবার এক অন্তরঙ্গ ব্যক্তি 

তাহাকে প্রশ্ন করেন, প্প্রায় সময় আপনি এমন হাত জোড় করে 

থাকেন কেন, বলুন তো। ?” 

ভক্তপ্রবর উত্তর দিলেন, “কি কববো৷ বলুন, ভূতে ভূতে যে তাকে 
প্রত্যক্ষ দেখতে পাই ।” 

নাগমশাইর পত্রী বড় পতিপ্রাণা । এই 'সতিই ছিলেন তাহার 

ধ্যেয়, ইষ্ট, এবং তাহার ছবিটির পুজ! প্রতিদিন সম্পন্ন না করিয়া এই 

ধর্মপ্রাণ মহিল! জল গ্রহণ করিতেন না। একবাব মহাষ্টমী পৃজাব 
দিন তাহার ইচ্ছা হয়, নাগমশাইর চবণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাহার 

অর্চন1 করিবেন। 
নাগমশাই ঘরের মধো কিছুটা অন্যমনস্ক হইয়া দাড়াইয়া 

আছেন। এমন সময় পত্তী স্বামীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি ঢালিয়। দিয়া 
প্রণাম করিলেন। 

নাগমশাই শান্ত স্বরে শুধু বলিয়া উঠিলেন, “যাকে আমি পুজা 
করি, তার সেবা পুজ1 নেওয়া কি ঠিক ?” 

অর্থাৎ, জগন্মাতার প্রকাশ রূপেই যে তিনি সত্রীকে দেখিয়! 

আসিতেছেন, তাহার পুজা তাই কি করিয়া নিবেন ? 

একবার একটি ভক্ত নাগমশাইকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। 

গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, নাগমশাইর পতবী গৃহকর্ম্মে রত, স্বামীর 

এবং গৃহের অভ্যাগতদের সেবা ও যত্বের জন্য তিনি সদা তৎপর । 

নবাগত তক্তটির অস্তরে সন্দেহের ছায়াপাত হইল । তাবিলেন, এ 

আবার কেমন সাধু? সংসারকে অনার জ্ঞান করিয়া যে চলিতেছে, 
তাহার আবার ভাষ্য নিয় বাস করা কেন? 

এই চিন্তার তর অন্তর্ধ্যামী নাগমশাইর দৃষ্টি এড়ায় নাই | তখনি 
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তিনি উত্তরে কহিলেন, “কেন, কেন ? এতে দোষ কোথায়? ম৷ 

অন্নপুর্ণ! যে স্বয়ং এ গৃহে বাস ক'রে আমাদের অন্নের যোগাড় ক'রে 

দিচ্ছেন !” 

ভদ্রলোক তো! অবাক! নাগমশাইর পত্রী সম্বন্ধে প্রশ্নটি 

আলো ড়ত হইয়াছে তাহার মনে, মুখ ফুটিয়া একটি কথাও বলেন 
নাই। অথচ সর্ধবজ্ঞ মহাপুরুষ তাহার অন্তস্তলের চিন্তাকে টানিয়। 
বাহব করিয়া সর্ববসমক্ষে তাহার উত্তর দিয়া দিলেন | বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় 

তিনি নতশিরে দাড়াইয়া রহিলেন। 

প্রাণী মাত্রেরই উপর নাগমশাইর ঈশ্বর ভাব, আর নাবী মাত্রকেই 

তিনি দেখেন জগজ্জননীর প্রতীকরূপে । পত্বীকে তিনি চিরকাল যে 

এই দৃষ্টিতেই দেখিতে অভ্যস্ত ! 
সব্বভূতে ঈশ্বর দর্শন__ইহা৷ তাহার জীবনে ছিল এক উপলব্ধ 

পরম সত্য। তাই দেখা যাইত, মশা মাছি গায়ে বসিলে তিনি 

সেগুলি তাড়াইতে পারিতেন না। গৃহ-অঙ্গনস্থিত কোন গাছের 
পাতা কেহ ছি'ডিলে তাহার বুকে বাজিত সুতীব্র ব্যথা । সকাতরে 
বলিয়া উঠিতেন, “আহা, আহা, এমন ক'রে ছি'ড়ো। না। জানো, 
এদেরও ব্যথা বেদনা বোধ রয়েছে আমাদেরই মত ।” 

সেবার এক ভক্তের চোখে পড়িল-_নাগমশাইর পুজামণ্ডপের 

বেড়াটিতে অজন্র উইপোক। বাসা বাধিতেছে । শেষে কি সার! ঘর 

নষ্ট হইবে? তথখান তিনি একটা বাঁশ দিয়া এই বেড়াটির উপর 

সজোরে আঘাত করিতে লাগিলেন। উই-এর বাসা ঝরিয়। পড়ার 

সঙ্গে সঙ্গে বু উই পোকাও এ সময়ে নিরাশ্রয় হইয়! ভূমিতে 
ছড়াইয়৷ পড়িল। 

এ দৃশ্য নাগমশাইর কাছে ছঃসহ। অশ্রসজল চোখে বিলাপ 

করিয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, “হায় হায়, এ কি অনর্থ আপনি 

করলেন? এতকাল এর৷ এই বেড়ার ভেতরে ঘর-দোর তৈরী ক'রে 
বসবাস করছিলো, এবার সে আশ্রয়টুকুও রইলে। না। বড় অন্যায় 

করেছেন, বড় অধন্ম করেছেন।” 

তক্তটি নির্বাক ও অধোবদন হইয়। বসিয়া রহিলেন। 
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এবার উই পোকাগুলির সম্মুখে দাড়ায়! নাগমশাই করজোড়ে 

কহিতে লাগিলেন, “আপনার আবার বাসা তৈরী করুন, আর কোন 
ভয় নেই।” 

মানুষের ভাষ! বুঝুক মার ন। বুঝুক ভক্তের হাদয়-মাকুতি বুঝিতে 

বলীকদের ভুল হয় নাই। ক্ষণপরেই ম্াবার সদলবলে 'আ'সয়। 

তাহারা মণ্ডপের এই নেড়াটি অধিকার করে : বলা বাহুল্য, অচিরে 

উই-এর আক্রমণে ঘরটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয, 

নাগমশাইর বাড়ীর পাশেই রাহয়াছে এক পু্ষরিণী। সেদিন 

একটি জেলে সেখান হইতে এক চুপাঁড় মাছ ধরিয়। নিয়া নাগমশাইর 
বাড়ীতে বিক্রয় করিতে আসিয়াছে । সভা পবা হষঈটয়াছে ভাই 

অধিকাংশই তখনো জ্যান্ত | 

এগুলির দিকে তাকাই;তই নাগমশাইর হদয় গঙিয়া গল । 

তখাঁন এ এক চুপড়ি মাছ তিনি কিনিয়! ফেলিলেন | তারপর যে 

পুকুর হইতে এগুলি ধর। হইয়াছিল 'হাহারই গর্ভে দিলেন বিসঙ্জন । 
ধীবর তে। নাগমশাইর কাণ্ড “দখিয়া অবাক ! মংস্ত বিক্রয়ের 

জন্থা অতঃপর 'এবাডীতে মার কোনদিন সে মালে নাই। 

সে-বার কলিকাতায় প্লেগেব প্রকোপ শুক হইয়াছে। মৃত্যর 

সংখা। কেবলি চলিয়াছে বৃদ্ধির দিকে? আএক্কে বু লোক শহর 

ছাঁড়িয়া এ সময়ে পলাইতে থাকে । পালবাবুবাও কলিকাত। ত্যাগ 
করিলেন এবং নিজেদের ঘরবাড়ী দেখাশুনার ভার রাখিয়া গেলেন 

নাগমশাইর উপর । 

কয়েক দিনের মধ্যেই গদির একটি মুহুরি প্লেগে আক্রান্ত হয়, 

এ রোগের সব্বাপেক্ষা বড সমস্তা সেবাপরিচধ্যার ! সহজে রোগীকে 

কেহ স্পর্শ করিতে চায় না। নাগনশাই নিজেই প্রাণপণে লোকটির 

শুভ্রা করিতে লাগিলেন । 

রোগীর অবস্থা ক্রমেই বড় খারাপ হইয়া পড়িতেছে। এবার সে 

নাগমশাইকে ধরিয়া বসিল, তাহাকে অবিলম্বে যেন গঙ্গাতীরে নিয়া 
যাওয়। হয়, সেখানেই সে তাহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে চায়। 
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কিন্তু গঙ্গাতীবে তাহাকে অপসারণ করা সহজ নয়, প্লেগ রোগীর 

ঘবের কাছেও কেহ যে ঘেবিতে চাহে না। এ অবস্থায় তাহার দেহ 

বহন করিবে কে? 

কোন লোক পাওয়া যাইতেছে না, অগত্যা নাগমশাইকে একলাই 

এই প্লেগ রোগীকে বহন করিয়া নিতে হইল | গঙ্গাতীরে কিছুক্ষণের 

মধোই সে নাগমশাইর কোলে শুইয়। প্রাণ ত্যাগ করিল ' বহু কষ্টে 

লোক যোগাড করিয়া, মৃত বাক্তির সংকার শেষে নাগমশাই ঘরে 

ফিরিয়। আসেন। 

নাগমশাইর সঙ্গে গিরিশ ঘোষ মহাশয়ের বড় সম্প্রীতি ছিল । 

রামকুষ্ঞ-নিষ্ঠ 'গই ছুই ভক্রবীরের মিলনে আনন্দের তরঙ্গ উথলিয়া 
উঠিত। 

সেদিন সাধু নামমশাই গিখিশের গৃহে আসিয়। উপস্থিত । পরম 

সমাদরে তখনি তাহাকে দোতালার বৈঠকখানায় নিয়া যাওয়া হইল । 

আরো শন্ধ বিশিঞ্চ ব্যক্তি গারশের মজলিশে আসিয়া সমবেত 

হইয়াছেন । 
নাগমশাই শয্যা ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছেন, উহাতে শয়ন করা 

দুরের কথা উপবেশনও করেন না। ঘরে ঢুকিয়া ফরাসের দিকে 

আর গেলেন না, নিতাস্ত দীনভাবে .মজেতে বসিয়। পড়িলেন। 

তিনি যে এক উচ্চ স্তরের সাধুপুকষ ইহা অনেকেরই জান। 
আছে। সবাই সসম্ত্রমে তাহাকে কফরামে বসিবার জন্য অনুরোধ 

করিতে লাগিলেন, পীড়াপীড়িও শুরু হহল। 

গিরিশ তাড়াতাড়ি তাহাকে এই সমাদরের বিশদ হইতে রক্ষা 

করিলেন । কহিলেন, “থাক্ থাক্, ওকে আপনারা আর বিরক্ত 

ক'রবেন না। উনি যেখানে যে ভাবে বলে সখী হন, সেই ভাবেই 

বনুন।” 

শিরিশ এবার অন্থরোধ জানাইলেন, “নাগমশাই, আজ বড় 
সৌভাগ্য, আপনার মত লোক দয়া ক'রে এসেছেন | এবার ঠাকুরের 
কথা কিছু বলুন, সে অমৃত বাণী পান ক'রে আমর! কৃতার্থ হই।” 
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নাগমশাই দৈম্তের প্রতিমৃত্তি। করজোড়ে সজলনয়নে কহিলেন, 
“আমি মূর্খ ছুরাচার, তাকে চিনতে পারলাম কই? আপনার! কপা 
করুন যাতে ঠাকুরের পাদপত্পে সত্যকার তক্তি জন্মে, জীবন সফল হয়।” 

উপস্থিত সবাই এই পরম ভক্তের দিকে নিনিমেষে চাহিয়! 

আছেন। দৈন্ত ও আত্মবিলুপ্তির এই মূর্ত বিগ্রহের সান্নিধ্যে বসিয়া 
নিজেদের অহংবোধও যেন স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে । ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের অপরূপ স্থৃষ্টি এই তক্তবীরের সম্মুখে বসিয়া গিরিশের 

হই চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া! উঠিল। তাব গদ্গদ কণ্ঠে তিনি কহিতে 
লাগিলেন, “তা নইলে কি আর ঠাকুর বলে মানি? ধার কপাগ্চণে 

মান্থষের এমন অবস্থা হয়, তাকে কি ভগবান্ না ব'লে থাকা যায় !” 

আর একদিনের কথা । নাগমশাই গিরিশের গুহে আসিয়াছেন, 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর প্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে । এ সময়ে 
নিরঞ্জনানন্দ নাগমশাইকে কহিলেন, “মশাই, ঠাকুর বলতেন, “নিজেকে 

দীনহীন মনে করলে মানুষ দীনহীনই হয়ে যায়_আপনি দিনরাত 

অমন ক'রে আপনাকে দীনহীন মনে করেন কেন ?” 

নাগমশাই হাত জোড় করিয়া করুণ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, “সে 

কি কথা! নিজের চোখে নিরস্তর দেখছি, আমি অতি হীন, অতি 

অধম, কি ক'রে আমি নিজেকে শিব মনে ক'রবো | আপনি ও কথা 

বল্তে পারেন। আপনার! ঠাকুরের ভক্ত | কিন্তু আমার ও রকম 

ভক্তি হলো কই? আপনাদের কৃপা হ'লে, ঠাকুরের কৃপা হ'লে 

আমি যে নিজেকে কৃতার্থ মনে ক'রবো |” 

কি অপূর্ব আত্তি ও দৈন্য এই মহাভক্তের বাক্যে আর বচন 

ভঙ্গীতে ! নিরভিমানতার কি অপরূপ প্রকাশ তাহার ব্যক্তিসত্তায় ! 

উপস্থিত সবাই মন্ত্রমু্ধবৎ নীরবে বেশ কিছুকাল বসিয়া রহিলেন, 

বাদ-বিতর্কের ভাষা কাহারও মুখে যোগাইল ন|। 

এই দ্িনকার ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া গিরিশচন্দ্র উত্তরকালে 

কহিতেন, পঠিক ঠিক দীনতা। হ'লে, ঠিক ঠিক অহংবুদ্ধির উচ্ছেদ হ'লে, 

মানুষের নাগমশীইর মত অবস্থা! হয়। এ সব মহাপুরুষের পাদম্পর্শে 
ধরণী পবিত্র হয়।” 
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সে-বার বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে ম! সারদামণিকে তিনি 
দর্শন করিতে যান। পরম ভক্তের এই মাতৃ-মিলনের মধুর দৃশ্যটি 
নাগমশাইর চরিতাকার শরৎচন্দ্র চক্রবস্তী বড় সুন্দরভাবে অস্কিত 

করিয়াছেন । 

_-“কুমারটুলির বাসায় গিয়! দেখিলাম, নাগমশায় মায়ের ক্ষন 
কিছু উৎকৃষ্ট সন্দেশ ও একখানি লাল নরুন পেড়ে কাপড় কিনিয়া, 

যাইবার জন্য প্রস্তত হইয়! বসিয়া আছেন এবং মধ্যে মধ্যে বালকের 

ম্যায় মা মা করিতেছেন । কুমারটুলি হইতে আহিরীটোলায় আমর! 
একখানি চল্তি নৌকায় উঠিয়া, কিছুক্ষণের মধ্যে বেলুড়ে পৌছিলাম। 

ঘাটে পৌঁছিয়াই নাগমশাই বাতাহত কদলী পত্রের ন্যায় কাপিতে 
লাগিলেন । জয় মা, জয় মা-বলিতে বলিতে তাহার দেহ অবসন্ন 

হইয়া পড়িতে লাগিল। ম্ামী প্রেমানন্দ দূর হইতে নাগমশাইকে 
দেখিতে পাইয়। মাকে সংবাদ দিয় রাখিয়াছিলেন। আমরা উপরে 

উঠিবামাত্র তিনি নাগমশায়কে ধরিয়! ধরিয়া মায়ের নিকট লহয়া 

গেলেন। 

“প্রায় আধঘণ্টা পরে তাহারা মায়ের নিকট হইতে বাহিরে 

ক্মাসেন। তখনও নাগমহাশয় ভাবের ঘোরে বলিতেছেন, “বাপের 

চেয়ে মা দয়াল | বাপের চেয়ে ম! দয়াল !” স্বামী প্রেমানন্দ বলিলেন, 

'আহ। ! আজ নাগমশায়ের উপর ম! কি কপাই করিয়াছেন 1 নাগ- 

মহাশয়ের সন্দেশ ম। নিজ হাতে তুলিয়া খাইয়া স্বহস্তে তাহাকে 

প্রসাদ খাওয়াইয়া দিলেন, তারপর পান দ্িলেন। কিছুক্ষণ পরে 

আমর বিদ্রায় লইলাম |” 

স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোর ধন্মমহাসভায় আলোডন তুলিয়া 

দেশে ফিরিয়। আসিয়াছেন। তক্ত শরৎচন্দ্র নাগমশাইর কাছে 

যাতায়াত করেন শুনিয়া স্বামীজী তাহাকে ডাকাইলেন, কহিলেন, 
“বয়ং তত্বান্বেষাৎ হতা, মধুকর ত্বং খলু কৃতী ।” অর্থাৎ আমর! তত্ব 
অন্বেষণের পেছনে ঘুরে মরছি, কিন্তু মধুকর তুমিই হচ্ছে৷ প্রকৃত 
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কৃতী-_তুমিই পান করেছ মধুরস! স্বামীজীর এই মধুকর হইতেছেন 

রামকৃষ্ণরসে রসায়িত প্রাণ ভক্তপ্রবর নাগমশাই | 
সে-বার নাগমশাই বেলুডে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ 

করিতে আসিয়াছেন। দর্শন মাত্রেই ভূমিষ্ঠ হইয়া স্বামীজীকে প্রণাম! 
কোন মতেই তাহাকে ঠেকানো সম্ভব হইল না। ৃ 

স্বামীজীর শরীর তখন বড় অন্ুস্থ । নাগমশাই তাই তাহার জন্য 

বড় শঙ্কিত হইয়! উঠিয়াছেন। প্রেমতরে কহিলেন, “ঠাকুর বলতেন, 

আপনি হচ্ছেন মোহরেব বাক্স । ঠাকুরের কথা তো মিথ্যে হতে 

পারে না। সনাই তে। মোহরের বাক্স । একবার দেহের দিকে দৃষ্টি 

দিন, আপনার এ দেহের রক্ষায় দেশের কলাাণ হবে, জগতের কলা ৭ 

হবে।” 

নব-প্রবপ্তিত মঠ মিশন প্রভৃতি সংগঠনকম্ম শুক করা সঙ্গত 

হইয়াছে কিনা, প্রবীণ ভক্তের কাছে স্বামীজী তাহা যাচাই করিয়। 

নিতে চান। নাগমশাইকে এ বিষয়ে তিনি প্রশ্ন করিলেন। 

উত্তর হইল, “ঠাকুবের ইচ্ছায় এসব কাজ হচ্ছে। এতে মঙ্গল 
হবে, মঙ্গল হবে।” 

স্বামী বিবেকানন্দের বড় ইচ্ছা, নাগমশাই বেলুড় মঠে আসিম' 
বাস করেন, তাহার পুত চরিত্রের সান্িধো থাকিয়া মঠের সন্যাসীর 
প্রেরণা ও উদ্দীপন পাইবে । 

নাগমশাই জানাইলেন, “কি করি, কেমন ক'রে ঠাকুরের আজ্ঞা 
লভঘন করি? তিনি যে আমায় গৃহেহই থাকতে বলে গিয়েছেন !” 

স্বামীব্ী সমবেত সন্াসীদের কহিলেন, “ঈশ্বরের কৃপায় মানুষের 

যে এমন উচ্চ অবস্থা হতে পারে, তা একমাত্র নাগমশাইকে দেখে 

বুঝতে পার! যায়। কি ত্যাগে, কি ইন্দ্রিয় সংযমে, ইনি আমাদের 
চেয়ে শ্রেষ্ঠ ।” 

্বামীজীকে একথাও একবার বলিতে শুন। গিয়াছিল, “পৃথিবীর 
এত দেশ ঘুরে এলাম, কোথাও নাগমশাইর মত মহাপুরুষ চোখে 
পড়লো না।” 

পুর্ববঙ্গে সফরে যাওয়ার আগে স্বামী বিবেকানন্দ নাগমশাইর 
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এৰ ভক্তকে বলিয়াছিলেন, “ও দেশে গিয়ে মার বক্তৃতা করবার ইচ্ছা 

বা প্রয়োজন নেই । যে দেশ নাগমশাইর চন্দ্রালাকে মালোকিত, 

সেখানে আমি গিয়ে মাব বেশী কি বলবো ।” 

ভক্তটি বলিয়৷ উঠেন, “কিন্ত স্বামীজী, ভ্িশি তত মতি গপ্তভাবে 
ছিলেন, সাধারণের কাছে তেমন কিছু বলেন নি 1” 

“ওরে, মুখে নাই বা কিছু বললেন । নাগমশাহর মত মহা" 

পুকষদের চিপ । তরঙ্গে দেশের চিন্তাক্রোতেগ গদি ফিব যাষ 
ত্যাগ বৈরাগ্য আর শুচিতাষ ভরা ছিল সাধ নাগনশাইক জীবন । 

নিঃশব্দে নিভৃভে তাহা 'অধ্যাত্ম সাধনার ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। 

আত্মগোপনপ্রয়াপী এই গৃহীসন্যাসী তাই কোনদিন নিজের চতুষ্পার্শে 

শক্ত ও শিবের ভীড রাখিতে চান নাই । 

কিন্ত ফুল ফুটিয়াছে -মধুলোতা ভ্রমরকে ঠেকানে। যায় কই? 

তাই সাধু নাগমশাইর পদপ্রান্ছে ধীরে ধাঁবে সমনেত হইতে থাকে 
একদল পুণালোভা, মুক্তিকামী ভক্ত । সংখ্য। তাহাদের বেশী নয়, 
কিন্তু মান্থরিকতা ও তাগ-তিতিক্ষার দিক দিয়া তাহাদের তুঙঈগনা 

বিরল। শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষকে প্রায়ই বলিতে শোনা যাইত, 
“নাগমশাই তার সাধক অক্তাদের পর জেহময়ী জননীর মত সবৰক্ষণ 

সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন ।” 

সাধু নাগমশাইর ভক্ত-গ্রীতির নান৷ কাহিনী ছড়ানে। পৃহিয়াছে। 

নিয়োক্ত ঘটনাটি ভগিনা নিবেদিতার “মাষ্টার আজ আই স'15ম্ 
গ্রন্থে বণিত হইয়াছে £ 

সেবার ঢাকাস্থিত একটি ভক্ত নাগমশাইকে দর্শন করার জন্য 

বড় উৎকষ্ঠিত হইয়া উঠেন । তখন বর্ধাকাল। বিশেষ করিয়া সেদিন 

দেখা দেয় ঘোর হধ্যোগ । 

সন্ধ্যাকালে নারায়ণগঞ্জে পৌছিয়া দেখেন, ঘাটে একটি নৌকাও 
নাই। সারাদিন অশ্রাস্তভাবে বৃষ্টি পড়িয়াছে। বাত্য। বিক্ষোভও কম 
নাই। মাঝির তয়ে নৌকা নিয়! নিরাপদ স্থানে সরিয়। পড়িয়াছে। 
তক্তটি বড় বিপদে পড়িলেন। এই অন্ধকার দুর্য্যোগময় রাত্রিতে 
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নৌকা ছাড়া দেওভোগ গ্রামে কি করিয়া যাইবেন ? চারিদিক জলে 
জলাময় হইয় গিয়াছে । তবে উপায়? 

সিদ্ধান্ত স্থির করিয়।৷ ফেলিতে দেরী হইল ন1। সাধু নাগমশাইকে 
স্মরণ করিয়া এই ভক্তটি জলে ঝাপ দিলেন। সাতরাইয়। সার। পথ 

অতিক্রম করিয়া যখন নাগমশাইয়ের গৃহে পৌছিলেন তাহার দেহ 
তখন ক্লান্তিতে অসাড়। এত রাত্রে এ ভাবে ভক্তটিকে আসিতে 

দেখিয়। নাগমশাই হায় হায় করিয়া উঠিলেন। বিচলিত হইয়া 
কহিলেন, “এই অন্ধকারে, বর্ধার এই ছুর্য্যোগে কি এমন ক'রে 

আসতে আছে ? তাছাড়া, এই বন্যার সময় কত সাপ বনে বাদাড়ে 

ঘুরে বেড়ায় । কেন একাজ আপনি করেছেন ?” 

ভক্তি সজলনয়নে উত্তর দেন, “আপনাকে আজ একটিবার দর্শন 

করার বড় তীব্র ইচ্ছে হয়েছিল। তাই একাজ না ক'রে আমার 

উপায় ছিল না।” 

রাত্রি যথেষ্ট হইয়াছে । এবার ভক্ত অতিথির জন্ক কিছু রন্ধন 

কর! প্রয়োজন । গৃহকক্রণ জানাইলেন, ঘরে একটুকরো শুকনো! কাঠও 

নেই, কি ক'রে ভাত রাধবে! ?” 

এ ছুর্য্যোগময় রাতে কোথায় যাইবেন? কেই-বা জ্বালানি কাঠ 

দিবার জন্য ছুয়ার খুলিবে? অগত্যা নাগমশাই কুঠার দিয়া একটি 

ঘরের খু'টি কাটিতে শুরু করিলেন। 
ভুক্তাট ছুটিয়া গিয়া নাগমশাইকে থামাইতে চেষ্টা করিলেন, 

পারিলেন না । নাগমশাইর পত্বী তাহাকে নিবৃত্ত হইতে বলিলে উত্তর 

হইল, “যারা প্রাণের মায়। ত্যাগ ক'রে সাপের মুখে সীতার কেটে 
আমায় দেখতে আসেন, তাদের জন্য আমি কি সামান্য একট ঘরের 

মায় ছাড়তে পারিনে ! প্রাণ দিয়েও যদি আমি এদের উপকার 

করতে পার, তবে আমার এ দেহ সাথক হয় ।” 

বল! বাহুল্য, কাঠের এই খু'টি কাটিয়া সেদিনকার অতিথি সেবার 
কাজে লাগানে। হয়, ঘরটিও অল্পকাল মধ্যে হুমড়ি খাইয়া পড়ে। 

প্রিয়জনদের কল্যাণের জন্য নাগমশাইকে মাঝে মাঝে অলৌকিক 

শক্তিও প্রকাশ করিতে দেখা গিয়াছে । 
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এক নতুন ভক্ত কলিকাতায় থাকিয়। পড়াশুন! করে । নাগমশাইর 

সঙ্গে সবে পরিচয় হইয়াছে । আর এ পরিচয় তাহার হৃদয়ে জ্বালিয়া 

দিয়াছে মুমুক্ষার আগুন। দিনরাত কেবলি সে ভাবিতে থাঁকে কবে 

আবার নাগমশাইর দর্শন পাইবে, মহাপুকষের শ্রীমুখের অমুতবাণী 

শুনিয়া প্রাণ তৃপ্ত করিবে 

অবশেষে একদিন আর সে ধৈর্য ধরিতে পারিল না। এমন 

মহাপুকষকে পাইয়াও সে তাহার চরণতলে চিরতবে আশ্রয় নিতে 

পারে নাই--বরং পাইয়া তাহাকে হারাইয়াছে। তবে এছার প্রাণ 

রাখিয়া আর লাভ কি? ভক্তটি স্থির করিল, ছাদ হইতে পড়িয়া 

সে আত্মহত্যা করিবে । 

ছাঁদের আলিসার কাছে দীড়াইয়! যেই সে ঝাপ দিতে যাইবে, 

অমনি শুনিল, কে যেন স্পষ্ট স্বরে তাহাকে বলিতেছে, “অযথা 

ভেবো না, শান্ত হও। আগামী কালই নাগমশাইর সাথে তোমার 

দেখ! হবে|” 

এ কাহার দৈববাণী? যুবক ভক্তের সর্ধ্বদেহে জাগিয়! উঠিল 
এক অপুর্ব শিহরণ । মনের বিক্ষোভ ধীরে ধীরে শাস্ত হইয়া গেল। 

পরদিন ভোরবেলায় নাগমশাইর দর্শন ঠিকই পাওয়া গেল। 

ছাত্রাবাসের দোরগোড়ায় দাঁড়াইয়া তক্তটিকে তিনি ডাকিতেছিলেন। 

হাতে তাহার একটি ক্ষুপ্্র পুটলী, সবেমাত্র দেশ হইতে কলিকাতায় 
পৌছিয়াছেন। 

শাস্ত কণ্ঠে মহাপুরুষ কহিলেন, “আপনি কি সব করতে যাচ্ছেন 
তেবে ভেবে মন বড় খারাঁপ হ'লো। | ভাই ০৮1 হঠাং কলকাতায় চলে 

আসতে হয়েছে । ভয় কি? ভাবনাই বা কিসের? যখন ঠাকুরের 
রাজ্যে এসে পড়েছেন, তখন আর ভাবনা নেই । জেনে রাখবেন 

আত্মনাশ এক মহাপাপ ” 

তক্তটির মুখ দিয়া একটি কথাও সরিতেছে না, এই অস্তধ্যামী 

সাধকের সম্মুখে তিনি চিত্রাপিতের মত দাড়াইয়া আছেন। 
নাগমশীই আবার তাহাকে সাহস ও আশ্বাস দিয় কহিলেন, 

“এতদিন ছিলেন খালে.বিলে, এবার এসে পড়লেন সমুদ্রে ।” অর্থাৎ 
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ঠাকুর রামকৃষ্ণের কৃপা-সমুদ্রে সে আসিয়া পড়িয়াছে, অমুত সাগরে 

ভাসিয়৷ বেড়ানোর সৌভাগ্য তাহার । তবে আবার কিসের ভয়? 
আশ্রয়ার্থী বনু ভক্তের জীবন নাগমশাইর পবিত্র স্পর্শে দিনের 

পব দিন রূপাস্তরিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কপাঘন দিব্য দৃষ্টি 
বনু আর্ের 'াধি-ব্যাধি দূর করিয়াছে ৷ কিন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে এই 
আত্ম-গোপনপ্রয়ানী মহাপুরুষ তাহার অলৌকিক শক্তির ক্রিয়া 
ঘটাইয়াছেন নীরবে, প্রচ্ছন্নভাবে ৷ 

সিদ্ধপুরুষ নাগমশাইর অলৌকিক লীলার প্রকাশ একবার কিন্ত 
প্রকটরূপেই দেখা গিয়াছিল। ইহা! ঘটিয়াছিল দেওভোগ গ্রামে । 

পিতৃসেবার তীব্র আবেগ সেদিন মহাপুরুষের মনের ইচ্ছাটিকে উগগ্র 
করিয়া তোলে, এক নিম্ময়নকর অপ্রাকৃত দৃশ্য বনুজন সমক্ষে সেদিন 

উন্মোচিত হয়। 

নাগমশাই তখন বাস করেন কলিকাতায়, "্মাব বৃদ্ধ পিতা 

থাকেন গ্রামের বাড়ীতে দেওভোগে। সেবার আসিয়াছে পুণ্যময় 
অদ্ধোদয় যোগ । লক্ষ লক্ষ লোক ভাগীরঘীর পবিত্র সালিলে স্নানের 

জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছে । এই পবিত্র যোগের কয়েকদিন আগে 

নাগমশাই স্বগ্রামে গিয়া উপস্থিত । শুন্য়াছেন পিতার শরীর বড় 

অসুস্থ । 

বৃদ্ধ দীনদয়াল কিন্তু এসময়ে পুত্রকে গ্রামে আমিতে দেখিয়।৷ বড় 

কট হই?লন | কহিলেন, “গ্ভাখ, এই অদ্ধোদয় যোগে কত লোকে 

টাকা-কড়ি ব্যয় ক'রে আর সর্বস্বান্ত হয়ে কলকাতায় যাচ্ছে গঙ্গ- 

ন্নান করতে । 'মার তুই এ সময়ে গঙ্গাতীর ত্যাগ ক'রে এলি ? তোর 

ধম্মকর্মের মন আমি কিন্ত কিছুই বুঝতে পারলাম না। এখনে। তে। 
তিন-চার দিন বাকী আছে। আমায় একবার কলকাতার গঙ্গ৷ তীরে 

নিয়ে যাবি? শেষ কালের পুণ্য করতে দিলি ?” 
পুত্র ধীর কণ্ে উত্তর দিলেন, “যদি কারো! সত্যিকার ভক্তি থাকে, 

ভাগীরথী ঘরে এসেই দর্শন দেন__-তাকে আর কোথাও ছুটে যেতে 

হয় না!” 
গঙ্গান্নানের দিন দেওভোগে এক অপুর্ব অলৌকিক কাণ্ড ঘটিল । 



সাধু নাগমহাশক ১৯১ 

নাগমশাইর গৃহে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছে । ঠিক অর্দোদয় 

যোগ্র সময় অঙ্গনের অগ্নিকোণে দেখা গেল এক ডচ্ছর্সিত জল- 
প্রবাহ । ডূগর্ভ ভেদ করিয়া কলকল শব্দে উহ। উপরে উঠিতেছে, 
সার! প্রাঙ্গণ ভাসাইয়া ফেলিতেছে। কৌতুহলী জনতার মধ্যে তুমুল 
কোলাহল পড়িয়া গেল । 

শাগমশাই গ্রহ মধো কি এক কাজে বাপুত, কলরব শুনিয়া 

খাঠিরে আসিলেন। ভক্ত হৃদয়ে জাগিয়া উঠি তীত্র ভাবোন্মাদনা, 

“মা! পতিত পাবনী মা-ভাগীরথী 1” বলিষা হুঙ্কার দিয়া সা্টাঙ্গে 

এ জলধাঁরার সম্মুখে তিনি প্রণত হইলেন । পুণ্যতোয়া গঙ্গার জয়- 
ধ্বনিতে সেদিন নাগমশাইর অঙ্গন মুখরিত হইয়া উঠে। দলে দলে 

পুণ্যার্থী নরনারীর। এই জলে স্নান করিয়। কৃতার্থ হয়। এই পবিত্র 

দলস্পর্শে কাহারো কাঠারো। ছ্রশ্চিকিৎসা ব্যাধি এ সময়ে নিরাময় 

্ঘ : শত শত লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রবাহিত এই উৎসধারা ঘণ্টাথানেক 

শরে থামিয়া যায়। 

ম্বামী বিবেকানন্দ এই আলোৌকিক ঘটনাটির কথ শুনিয়া 
1লিয়াছলেন, "সে আর গমন কি কথা? অমন মহাপুরুষের ইচ্ছায় 

সব কিছু সম্ভব হয়। এদের ইচ্ছা অমোঘ, এ ইচ্ঠাশক্িতে জীব 

উদ্ধার পেয়ে যাষ |” 

অপ্রাকৃত দর্শন, অলৌকিক শক্তি অঞ্জন, ইত্যাদির দিকে ভক্তেরা 
যাহাতে বেশী না ঝুঁকে ইহাই নাগমশাই চাহিতেন । এজন্য তাহার 
সতর্ক দৃষ্টির অভাব ছিল না। সাধনার মুল তত্বটির দিকেই প্রধানত: 

তক্তদের চিন্তাধারাঁকে তিনি কেন্দ্রীভূত করিতে চাহিতেন । বলিতেন, 

“গাছের তলায় জেগে বসে থাকাব মত, সাধনার দ্বারা আপনাকে 

সদাই জাগ্রত রাখতে হয় । কিন্তু ফল রয়েছে তাব হাতে । তিনি 

নিজে কুপা ক'রে ফল দিলে তবে জীব তার অধিকারী হয়, নতুব! 

নয়। দেখা যায়--কেউ বা ঘুমিয়ে আছে, ভগবান্ দয়! ক'রে হয়তো 

ভার মুখে ফল ফেলে দিলেন, তাকে আর কোন কিছু সাধন ভজন 

করতে হয় না| এসব সাধক কৃপাসিদ্ধ হন। ভগবান যতদিন না 

কুপা করেন, ততদিন কেউ তার ম্বরূপ বুঝতে সমর্থ হয় না। তিনি 



১৯২ ভারতের নাধক 

কল্পতরু-_যে য! চায়, নিশ্চয় তাকে তা দান করেন। কিন্তু যাতে 

জীবকে বার বার জন্ম মৃত্যুর পথে যেতে হয় এমন বাসন! কখনো 

কর! জীবের উচিত নয়৷ 

“ভগবানের পাদপয্মে শুদ্ধ! ভক্তি ও শুদ্ধা জ্ঞানের জন্য প্রার্থন। 

কর! উচিত । তবেই জীব সংসার বন্ধন ছিন্ন ক'রে ভগবৎ কৃপায় 

মুক্ত হয়ে যেতে পারে। সংসারের যে কোন বিষয়ে বাসন! ত্যাগ 

করা যায়, তা থেকে জীবের কল্যাণ সাধনা আসবেই । কিন্তু যিনি 

ভগবান, ততক্ত ও ভগবং প্রসঙ্গে দিন যাপন করেন তার ত্রিতাপ জ্বাল" 

অস্তে দূর হয়ে যায়।” 

সাধু নাগমশাইর এ সব কথার পশ্চাতে ছিল তাহার জীবনের 

সুক্ষ্মতর দিব্য অনুভূতি, আর তাহার উপলব্ধ সভা । মা জগজ্জননীর 

অসীম কৃপা ছিল এই মহাসাধকের উপর, মাতৃসাধনাব সিদ্ধি তাহার 

হইয়াছিল করতলগত। 

এক ভক্ত সে-বার নাগমশাইর পত্বীর কাছে বসিয়া! মহাপুকষের 

সাধন জীবনের কাহিনী শুনিতেছিলেন । কথ প্রসঙ্গে নাগমশাইর 

পত্ধী বলিয়। উঠিলেন, “বাবা, তর সাধন ভজনের কথা কি বলছে: 

উনি ইচ্ছে ক'রে যে দেবদেবীকে ডাকেন, তারা তৎক্ষণাৎ ওঁকে দশ“ 

দেন। উনি নিজেই যে একথা কতদিন আমায় বলেছেন।” 

নাগমশাই দেবদেবীর উপর বড় ভক্তিমান্। হৃদয়ে একবার 

ভাবাবেগ উপস্থিত হইলেই মা-ম! বলিয়! উন্মত্ত হইয়া! উঠেন । দেব 

দেবীর সাথে ভাবপ্রমত্ত অবস্থায় অস্ফুট স্বরে কথাবার্তাও তাহাবে 
বলিতে শুনা যায়। তক্ত শরৎচন্দ্র তাই একদিন মনে মনে ভাবিতে- 

ছিলেন, তবে কি নাগমশাই শুধু দেবতাসিদ্ধ ! 1তনি ব্রহ্মজ্ঞ নহেন ! 
এই ভাবনার পরবস্তী অভিজ্ঞতার এক মনোচ্ছ্ বর্ণন। তিনি দিয়াছেন 

_-“আমি এরূপ ভাবিতেছি, ইতিমধ্যে তিনি কখন সেখান হইতে 

চলিয়া গিয়াছেন। খুঁজিতে খু'ঁজিতে দেখি, তিনি রান্নাঘরের পশ্চাতে 

আমগাছের তলায় দাড়াইয়া আছেন ! তখন তাহার পুর্ণ ভাবাবেশ 
-বলিলেন, 'ম৷ কি আমার এই খড়ে মাটিতে আবদ্ধ ! তিনি যে 



ই সাধু নাগযহাশর ১৯৩ 
অন্ত সচ্চিদানন্দময়ী । মা যে আমার মহাবিষ্ধা স্বরূপিণী ! বলিতে 
বলিতে তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন হইলেন। প্রায় অদ্ধ ঘণ্টা পরে 
সে সমাধি ভঙ্গ হয়। পরে মাতা ঠাকুরাণীকে আমি একথ! জানাইলে 
তিনি বলিয়াছিলেন, “বাবা, তুমি তো তার এ অবস্থা আজ নৃতন 
দেখলে | এক এক দিন ছুই তিন প্রহরেও তাহার চেতন! হয় না। 

এক এক দিন আমার মনে হয়, তিনি দেহ ছাড়িয়া বুঝিবা চলিয়া 
গেলেন ।” 

সাধনা ও সিদ্ধির পথ বাহিয়া মহাসাধকের মরজীবন এবার ধীরে 
ধীরে শেষ অঙ্কের দিকে আগাইয়া আসিতেছে । 

১৩০৬ সালের শীত খতু। মহাসাধক নাগমশাই তাহার শেষ 
শয্যায় শায়িত।| জীর্ণ দেহের প্রাকার টুটিবার এবার আর বেশী 
দেরী নাই। নিকটে উপবিষ্ট ভক্তটিকে একদিন ডাকিয়া কহিলেন, 

একবার পঞ্জিকা! দেখুন দেখি । সামনে যাত্রার ভাল দিন কবে ! 

পঞ্ভজিক দেখিয়া বল! হইল, “আজ্ঞে ১৩ই পৌষ ১০টার পর 
যাত্রার বেশ দিন রয়েছে।” 

“আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে এ দিনই মহাযাত্রা করবো 1” 
সেবক ভক্তটি আকুল হইয়! কীদিয়া উঠিলেন। নাগমশাইর 

সাধ্বা পত্রী নিকটেই দাড়াইয়। ছিলেন। প্রশান্ত কে তিনি কহিলেন, 
“আর কেন কাছে! বাবা! উনি কিছুতেই এ শরীর আর রাখবেন 
না। ওর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, ঠাকুর শ্রীরামকৃষেের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক । 
দেহত্যাগ করুন। দেখে আমরা আনান্দত হবে” 

নির্দিষ্ট দিন ও লগ্নটি আসিয়া গেল । শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্রপটটির 
দিকে নিনিমেষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়! বীরভক্ত চিরতরে মরদেহ ত্যাগ 
করিলেন । মহাপ্রয়াণের পূর্ববক্ষণে ওষ্টদ্বয় একবার কিছুটা নড়িয়া! 
উঠে। অস্ফুট স্বরে শেষ বাণীটি উচ্চারিত হয় “কৃপা, কপা নিজগুণে 

কৃপা 

১, ম-১৩ 



পরসহংস দখ্যালদাস-বীবা 
অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদের কথা । এই সময়ে শুধু পাঞ্জাবেই 

নয়, সার1 উত্তর ভারতে প্রচারিত ছিল ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মা পরমহংস 

ঠাকুরদাস-বাবার খ্যাতি ও প্রতিপাত্ত। পাত্য়ালা জেলার বসেরা 
গ্রামের আশ্রমটি ছিল তাহার নিভৃত সাধনকেন্দ্র। এই কেন্দ্রটিতে 

অল্প সংখাক অন্তরঙ্গ যুমুক্ষু শিষ্য শিয়া তিনি বাস করিতেন, সাধন- 

পথের দিতেন দিকৃদর্শন। আবার মাঝে মাঝে মগ্ডলীসহ বাহির 

হঈতেন তীর্থ পরিক্রমায় | যে গ্রামে, যে শহরে 'এই সদানন্দময় মুক্ত 

পুন্ষ আবিভূর্তি হতেন, দেখা দিত বিরাট জনসংঘট্ট, সাধু-সম্ভ ও 
তক্ত গৃহস্থের! দলে দলে ভীভ করিত তাহান্ চরপভালে ! পুণালোভা 

দতা ও শেঠেরা সোতপাহে ভাণ্ডার লাগাইত তাহার ছাউনিডে। 
তীর্থ পরিক্রমার শেষে আবার নিজ গ্রামের আশ্রমটিতে ফিরিয়। 

মামিয] ঠাকুরদাস-ব1বা রত হুইতেন নিভৃত সাধনায় । 
বসেরার মঠ প্রাণে সেদিন ভিনি শি্ পরিবৃত হইয়া বসিয়া 

আছেন। ভক্ত জিজ্ঞান্ুদের প্রাশ্মের উত্তরে পরমহংসজী নানা তত্ব 

আলোচনা করিছেছেন, আর মাঝে মাঝে চলিতেছে মৃছু মধুর হাস্য 

পরিহাস । 

এমন সময়ে একটি বালক সাধু সেখানে আসিয়া উপস্থিত। বয়স 

তাচচার "শায় বারো বসব | লম্বা হিপছিপে গড়ন, বান্ুদ্য় আজামু- 
ম্বিত, তীন্ষ নাসা, বুদ্ধির দীপ্থিতে চোখ ছুটি ঝকৃঝক্ করিতেছে । 

পকনে বহিয়াঙ্ছে গৈরিক বহিবর্বাস ! দগ্রপদ ছৃইটিতে জমিয়াছে প্রচুর 
পণের ধুলা । দেখিলেই মনে হয়, বন্ধ দুরের পথ দ্ঘতিক্রম কবিয়া 

সে ছাসিহাছে' 

আগন্তক বালক প্রণাম করিয়া উঠিয়া াড়াইতেই ঠাকুরদাস- 
বাবার নয়ন ছুটি কৌতুকোজ্জল হইয়া উঠে । ম্মিত হাস্যে বলিয়া 
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উঠেন, “আরে, এ দেখছি 'আমাদের ছোটেলালজী ! তারপর, কি 
মনে করে? তোমার বাড়ীর নবাইর কুশল তো ? 

মঠের ভক্ত ও ,সবকেবা৷ এতক্ষণে বুঝিয়া নিয়াছেন, এই বালক 
পরমহংস-বাবার পুর্বব পারচিত। কিন্তু এত অল্প বয়সে গৈরিক নিয়! 
সে সাধু হইয়াছে? সবাই বড় কৌতুহলী হইয়! উঠিয়াছেন। 

বালক করজোড়ে উত্তর দেয়, “বাবা, আমি এসেছি আপনারই 

কাছে। আপনার কাছে আশ্রয় নিতে । আমি সাধু হবো। সাধু 

হয়ে ভগবান্ লাভ *'রবো, এজগ্ঠ আমি ব্যাকুল হয়েছি । আপনি 
আমায় কপা করন ।” 

“1 ছোঁটেলালজী, তৃমি তো দেখছি আগে থেকেই গৈরিক প'রে 
/ফলেছছো, সাধু তো তৃমি বানেই গেছো 1” 

বালক বড় সপ্রতিভ। শান্তন্যরে, স্পষ্ট ভাষায় সে উত্তর দেয়, 

“না- মহারাজ । এটা আমার লোক দেখানো বেশ । আমাপ মাতাজী 

শললেন,-_-গ্বামাদের কপিয়াল গাঁও থেকে বসেরা যে অনেক দূর, 
কদিনের পথ পায়ে হেঁটে যাবি, শে কদিন তোকে খেতে দেবে কে? 

তবে কি অনাহারে মরবি 7 

«মামি বল্লাম, তোমার কোন ভয় নেই, একট। গৈরিক কাপড় 
জড়িয়ে আমি চলে যাবো, ভালো গৃহান্থেরা ছ টুকরো শুকৃনো কুটি 
আমায় দেবেই । তাই আমার এ বেশ 1৮ 

“ছো-হো০২1৮-অষ্টহাসিতে ফাটিয়া পড়েন ঠাকুবদাস-বাব। | 

বলেন, *তুমি চতুন ছেলে, মাথায় ভাল ফন্দ] এটেছিলে। কিন্তু 
ছোটেলালজী ভগবান লা ক্ববে বলে তো পথে বেরিয়েছে । 

ভগবান্ কিন্তু বড় চহ্র , ধরতে গে.লই পালিয়ে যান, হাতের যুঠে। 
যত শর্ই ক'রে", ফস্কে যান। তাপ সাথে এটে উঠতে পারবে 

কি ?” _কৌতুকের সুর ফুটিয়। উঠে ঠাকুরদাস-বাবার কথ কয়টিতে। 
“মহারাজ, সবার কাছে শুনি, আপনার মতো মহাত্মা! সেই 

ভগবান বশে রাখার কৌশলট জানেন। আমি সে কৌশল 
আপনার কাছেই শিখে নেবো প্রাণপাত ক'রে তা শিখবো । 

এবার গম্ভীর হইয়। উঠেন ঠাকুরদাস-বাবা। প্রশাস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন 
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করেন, “উত্তম কথা, অতি উত্তম কথা, ছোটেলালজী। কিন্ত তোমার 
বাবা মায়ের সম্মতি এতে আছে তো! ? সব আমায় খুলে বলো 1” 

“মহারাজ, মাপ ক'রবেন, এতক্ষণ কথায় কথায় আমি ভুলে 

গিয়েছিলাম । আমার বাবা আপনার চরণে প্রণাম জানিয়ে একটা 
চিঠি দিয়েছেন । এই যে সেটি।” 

পরমহংসজীর নির্দেশে একজন সেবক চিঠিটি সেখানে পাঠ 
করিলেন । মন্ম এইরূপ £ 

বাব। মহারাজ, আপনার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম । অতঃপর 
সমাচার এই, অনেকদিন যাবৎ আপনার দর্শন না পাইয়া আমর। 

£কষ্টে দিন যাপন করিতেছি । আমার কনিষ্ঠ পুত্র ছোটেলা'লকে 
আপনি জানেন। বয়সে মে বালক, কিন্তু আর সে এখন গুছে 

থাকিতে চায় না, সাধু হইবার সক্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। প্রাতি বংসর 
গ্রামে বু সাধু-সম্তের সমাগম হয়| ছোটেলাল তাহাদের জন্ত 
ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, তাহাদের ধুনির কাঠ সংগ্রহ করে, চাপাটি 
তৈরী করিয়া দেয়, নানাভাবে তাহাদের সেবা করে । আপনার 
সেবার স্থযোগ পাইয়াও সেবার সে অন্তুগৃহীত হইয়াছে। সাধু-জঙ্গ 

ও সাধু সেবার ফলে ভগবান প্রাপ্তির অভিলাষ তাহার অন্তরে জাগিয়া 

ছঠিয়াছে। স্থির করিয়াছে, সংসার সে ত্যাগ করিবে, সন্নযাসীর 

জীবন যাপন করিবে। 
আমাদের আরো কয়েকটি জোয়ান ছেপে আছে। তাহার! 

আমার ক্ষেতের কাজ করে, বিষয়-কন্দে সাহায্য করে । আমি এবং 

ছোটেলালের ম তাই পূর্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি, একটি 
পুত্রকে প্রভু শিবজীর সেবায় নিয়োগ করিব, সন্গ্যাসী হইতে দিব। 
ছোটেলাল এই অল্প বয়সে ভগবানের জন্ত পাগল । দিনরাত সাধুর 
পিছনে ঘোরে আর গ্রামের শিব মন্দিরে গিয়া! ধ্যান-ভজন করে। 

আমার ছেলেদের মধ্যে সেই-ই সাধু হওয়ার যোগ্য । তাই আমরা 
তাহাকে এজন্য অনুমতি দিতেছি। তাছাড়া, সাধু যদি হইতেই হয় 

সে আপনার মত কৃপালু মহাস্মার মঠে থাঁকিয়াই সাধুর জীবনযাপন 
করুক। তাহার সম্বন্ধে আমর! অনেকট! নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব। 
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আপনার শ্রীমুখে শুনেছি, একটি ছেলে সঙ্াসী হইয়। মুক্তি 
লাত করিলে তাহার কুল পবিক্র হয়, জননী কতার্থ হয়, পৃথিবী 

পুণাবতী হয়। আশীর্বাদ করুন তাই যেন হয়। আমাদের ভক্তিপূর্ণ 
প্রণাম গ্রহণ ককন। ইতি- শ্রীচরণাশ্রিত... 

ঠাকুরদাস-বাবা প্রশাস্ত স্বরে কহিলেন, “্তথাস্ত। যাঁও বেটা, 
আর বিলম্ব না ক'রে এখনি স্নান সমাপন ক'রে এসো, আর এ বেশ 

ত্যাগ ক'রে মঠের গৈরিক বস্ত্র গ্রহণ করো আমার হাত থেকে ।” 
তারপর প্রবীণ শিষ্যদের দিকে তাকাইয়া আদেশ দিলেন, “আজ 

অতি শুভ দিন। পুণ্যলগ্নও সমাগত | তোমরা ছোটেলালের জন্য 
বিরঞাহোমের সব ব্যবস্থা করো । আজই আমি তাকে সম্যাস- 

দীক্ষ। দেবো |” 

জনৈক সেবক আর কালবিলম্ব না করিয়া ছোটেলালকে নিয়া 

মঠের অত্যন্তরে চলিয়া গেল। 
প্রবীণ শিব্যদের মধ্যে শোন! গেল মুছু গুঞ্জন, তাইতো, এত 

তাড়াহুড়া করিয়া গুক মহারাজ তে কখনো কাহাকেও সন্গযাস দেন 

নাই! তাছাড়া, এত অল্প বয়ক্ক বালকের সরাসরি সন্যাস-দীক্ষা ? 

গুরুজী তে। ব্রহ্মচর্ষ্যের প্রস্তুতির উপর সদাই গুরুত্ব আরোপ করেন। 

কিন্তু কই, এ ক্ষেত্রে তো তাহার কোন প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি 

তুলিতেছেন না? 

আঅন্তর্ধ্যামী পরমহংসজী প্রবীণ শিষ্যদের মনোভাব মৃহূর্তে বুঝিয়া 

নিলেন। সহান্তে কহিলেন, “ছোটেলাল, 'মাজ এই মঠে আত্মসমর্পণ 

করতে আস্বে-এ আমি গ্ানতাম। তাই প্রাণে বসে তার 

প্রতীক্ষা করছিলাম। হু'বছর আগে আমি একট! সাধু জমায়েৎ 

নিয়ে ওদের গ্রামে গিয়েছিলাম । ছোটেলাল আমার সেবার জন্য 

বড় ব্যাকুল হয়ে উঠলো । তখনি দেখলাম, ওর মস্তকের চারদিকে 
রয়েছে একটা স্ুঙ্ষ্ম জ্যোতির ঝেষ্টনী ) বুঝলাম, শিগগীরই মুযুক্ষার 

আগুন জ্বলে উঠবে ওর জীবনে, চিরতরে গৃহ ত্যাগ করে গ্রহণ 

করবে সন্ন্যাস জীবন ।” 

জনৈক শিষ্য মৃহ স্বরে প্রশ্ন করেন, “কিন্ত গুরু মহারাজ, সাধারণ 
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ভাবে আমরা দেখে আস্ছি, আগে সাধকের ব্রহ্মচধ্যের প্রস্রতির 

তেতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে তবে সন্যাস দীক্ষা! দেওয়া হয় । এর বেলায় 

দেখছি ভিন্নরূপ ব্যবস্থা '” 

পরমহংসজী উত্তর দিলেন, “বেট"- সমর্থ গুরু শির ভ্ুন্য ব্যবস্থা- 

পত্র দেয় তার বিগত তিন জন্মের স্ুকৃতি বিচার ক'রে? ভাছাড়া, এ 

জন্মের তীব্র বৈরাগায, তীব্র মুমুক্ষার কথাও তো! বিবেচন' কবে 
দেখত্তে হবে | জান তে।) শ্রুতি বঙ্গেছেন, যদহরেব বিরজেত 

তদহরেব প্রব্রজেৎ, অর্থাৎ যেদি,ই শাপ্কের সত্যকার তীত্র 

বৈরাগ্যের উদয় হবে, ছেইাদনই গুরু তাকে দেবেন সন্গাস। এতে 
তিথি, নক্ষত্র, লগ্ন, ক্য়ূল, বর্ণ, স্্রা-পুকবের প্রশ্ন গুঠে না তাবে সব্বদা 
মনে রাখবে, এই মুমুক্ষার তীব্র? যাচাই কথার অধিকার ফচ্ছেন 

সমর্থ গুরু |” & 4 
সেইদিনই দিতাম সম্পন্ন করিয়া ছেটতণ্ সন্গাস দীক্ষা 

গ্রংণ করেন পরমহংস ঠাকুরদাস-নাবার কাছে । নব লাদকবণ হয় 

_ দয়াতদাস। উত্তরকালে দয়ালদাস পরিণত হন এক সার্থকনামা 

সিদ্ধ মহাপুরুষরূপে | তাহার যোগবিভূতি ও ব্রহ্মচ্ছানের খ্যাতি 

বিস্তগরিত হয় দ্রিগবিদিকে : সমকালীন ভাবতে বন্ উচ্চাকাটির 
সাধক, মনীষী শাস্ত্রবিদ « ধন্ম গ্রচারক তাহার পরমাশ্রয় লাভ 

করিয়। ধন্য হন । 

দয়ালদাসের জাশ্রম জীবনের প্রথম কয়েকটি বংসর অতিবাহিত 

হয় কঠোর পরিশ্রম ও কৃচ্ভ সাধনের মধা দিযা| রা চারিদণ্ড 
থাকিতেই তাহাকে শযা। ত্যাগ করিতে হইত, শিয়মিত ধান-জপের 

পর শুর, হইত বৃদ্ধ গুক মহারাজের শাজ্স অধ্যাপনা ও বেদান্তেব 

ব্যাখ্যান. ইহার শেষে দয়ালদাসকে লাগিতে হইত আশ্রমের 
কাজে। দূরের কুপ হইতে বৃহৎ ভাণ্ডে জল টানিয়া আনা, গরু- 

মহিষের সেবা আর পরিচর্যা কপ! ছিল তাহার প্রধান কাজ। 

আশ্রমবাসী ও অভ্যাগতদের জন্য যাহারা রম্থুই করিত ও বাসন 
মাঁজিত তাহাদের কাজেও দয়ালদাসকে অনেক সময় সাহায্য করিতে 
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হুইত। দিনে রাতে অবসর ব। বিশ্রামের স্থুযোগ খুব কমই ছিল। 

এত দৌড়-বাপ ও খাটুনীর পর আহার মিলিত কয়েক টুক্রা শুক 
রুটি আর এক হাত| সিদ্ধ সব্জি । 

রাত্রে নিদ্রার সময়ও গুকলভাীর "শ্যন দৃষ্টির কবল হইছে নিস্তার 
ছিল না। ছুট তিন ঘণ্ট। নিদ্রা" পরই একটি মোট! লাঠি হাতে 

নিয়' তিশি চীৎ গর শুক করিতেন, “ধারে ভোদেব "ভাঙন ও নিদ্রায় 

যদি এতই অগ্ুরাগ। শপে শ্রধু শ্রধু ঘনের আরাম ছেডে 'ধখানে হেন 
এ/সছিস্। উঠে পড় তামস নজা। ছেড ।” 

শিষ্যের৷ উসিয়া জপ-ধ্যানে বসিয়া গেলে, তবেই ঠাকুরদাস-বাবা 
শান হইতে ' নিজেব কুঠরাে গিয়া হইতেন ধ্যানস্থ। প্রাতঃকণলে 

বেদান্ত ও অন্যান্য শান্সের বাখ্যান শুক হইত আশ্রমে প্রাঙ্গণে । 

এই শাস্্রচচ্চাক মল, বয়সে ছোছি হইলেও দয়ালদাস ছিসেন 

অনন্য সাধ।রণ ' |বাধদন্ত প্রতিন্। নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন, ৩2 

যেকোন ন্দটিল তব গায় কাবতে তাহার বিলঘ্ব হইত না। 

গুরুমহারাজ তাই দিনের পর দিন তাহাকে উৎপাতিত কাগতেন 

অধ্যাত্মশাস্থে পাণ্গম হওয়ার জট : 

তঞ্চণ জীবানেস এই কনের দিনচর্ধা। সম্বন্ধে উত্তরকালে দয়ালদাস 
বাবা কহিতেন, “আমার গুক সশাই কুপালু ছিলেন । সারাগিন 

হাড়ভাঙ্গা মেহনত মামায় করধাতেন বটে, কিন্ত দেখতাম আড়ালে 

গিয়েই গোপনে সুচছে ফেলতেন নিন্ের চোখের জল । বুঝতাম, 
কঠোর হয়ে তিনি শাসন করতেন মামাব ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য, 
কিন্ত হৃদয় তার ব্যথাতুর হয়ে উঠতো । আমগা যে প্রাণাপেক্ষা 

প্রিয় ছিলাম তান। এ জওয়ান বযসে গুকজী যদি কৃচ্ছ সাধনে 

অভ্যাস না করাতেন, তবে কি দেহবুদ্ধি যেতো ? ত্যাগ বেরাগ্য 

কোনদিনই আসতো % চিত্তের মল কি দূরীভূত হাতো৷ ? "অভীষ্ট কি 
আর সিদ্ধ হতো? ভাগ্যগ্চণে এমন দয়াল গুরুর দাস হয়েছিলাম 

বলেই তো আজ আমি তোমাদের দয়ালদাস-বাব1।” 

তরুণ শিষ্য এই কঠোর জীবনে অভ্যস্ত হইবার পর গুক মহারাজ 

কহিলেন, “দয়ালদাস, এবার তোমায় হঠযোগ, লয়যোগ প্রভৃতি 



হি ভারতের সাধক 

আয়ত্ব করতে হবে। বেটা, ব্রক্মসাধন একট! মস্ত বড় লড়াই-__ 

এজন্য চাই মজবুত দেহ, আর ম্ুসংযত ও কেন্দ্রীভূত মন। পর 
পর্যায়ে রাজযোগ সাধনার ভেতর দিয়ে তোমায় যেতে হবে । বেটা, 

যা পারো তাড়াতাড়ি আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও, এই শরীর 

আজকাল জীর্ণ হয়ে এসেছে । এটাকে আর বেশী দিন আমি ধরে 

রাখবো না।” 

_. একাদিক্রমে পনের বৎসর এ আশ্রমে দয়ালদাস বাস করেন। 
সিদ্ধ গুরুজ্জীর সাক্ষাৎ তত্বাবধানে থাকিয়। গোপনে পূর্ণাঙ্গ করিয়া 
তোলেন তাহার যোগসাধনা | এই সময়ে উচ্চতর যোগবিভূতির 
নান! প্রকাশ দেখা যায় তাহার সাধনজীবনে । 

কিন্তু গুরু ঠাকুরদাস-বাবা তাহার সতর্ক প্রহর] দিয়া শিষ্যকে 

সদাই ঘিরিয়া রাখিতেন, তাহার যোগশক্তিকে করিতেন কঠোরভাবে 

নিয়ন্ত্রিত । উচ্চতর অনুভূতি ও অতীন্দ্রিয় দর্শনাদি ঘটিলেই শিষ্যকে 
গুরু কহিতেন, “দয়ালদাস, পরমাত্মার কৃপায় তোমার নান। দর্শনাদি 

ঘটছে, কিন্তু এ নিযে কখনো মত্ত হয়ে উঠে না প্রতিষ্ঠার দিকে 
কখনো প৷ বাড়িয়ো৷ না । সদাই স্মরণ রাখবে, প্রতিষ্ঠা শুকরী বিষ্ঠা। 

বস, একমনে দৃঢ় পদক্ষেপে আত্মজ্ঞানের সাধনায় এগিয়ে যাও । 

পরাজ্ঞান যেদিন তোমার সাধনসত্তায় ফুটে উঠবে, এই মানবজীবন 

হয়ে উঠবে সার্থক ।” 

বদ্ধ গুরু মহারাজ ধীরে ধীরে এবার আসিয়া পড়েন মরজীবনের 

প্রাস্তসীমায়। বিদায় ক্ষণের প্রাককালে শোকাকুল শিষ্য ও সেবকেরা 
সবাই তাহার রোগশয্যার পাশে আসিয়া দাড়ান। স্কিতধী মহাপুরুষ 

একে একে সবাইকে জানান তাহার অন্তরের আশীর্বাদ আর বিদায় 

সম্ভাষণ । 

প্রিয় শিষ্য দয়ালদাসের দিকে তাকাইয়। গুরু কহিলেন, “বেটা 

দয়ালদাস, পরমাত্মার কৃপায় অভীষ্ট তোমার অচিরেই পূর্ণ হবে। 
'আত্মজ্ঞান স্ফষরিত হবে তোমার সাধনসত্তায়। তোমার প্রথম দর্শনের 

দিনেই আমি জেনেছিলাম, তুমি লোকগুরু হবে । লোক মঙ্গলের জন্য 
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জীবন ধারণ করবে । তাই তোমার তপস্তাময় জীবনকে এত মতর্কভা 
দিয়ে আমি ঘিরে রেখেছিলাম | 

শোকার্ড দয়ালদাস ডুকৃরিয়া কাদিয়৷ উঠিলেন। 
পরমহংস ঠাকুরদাস-বাবা আশ্বাস জানাইয়া কহিলেন, “বৎস, 

শেষ বিদায়ের আগে জানাই তোমায় আমার আশীর্বাদ । ঝদ্ধি সিদ্ধি 

চিরদিন থাকুক তোমার করায়ন্ত। অন্নহীনে অন্নদান আর মুমুক্ষুকে 

মক্তিদান, হোক তোমার জীবন ব্রত ।” 

'একটু থামিয়া গুরু মহারাজ আবার বলিলেন, “কলিকালে মানুষ 
অন্নগত প্রাণ। জীবনের বেশীর ভাগ সময় অন্ন সংগ্রহের চেষ্টায় ঘুরে 

বেড়ায়। ধীর স্থির হয়ে বসে যোগাত্যাস করার সময় তাদের নেই । 

তাদের মধ্যে বেদান্তের পরমতত্ব তুমি প্রচার করো, নিতাযানিত্য বস্ত- 

বিচারের কথা নৃতন ক'রে জাগিয়ে তোল। 

গুরু মহারাঁজের মহাপ্রয়াণ শেলের মত দয়ালদাসের বুকে বাণ্িল। 

শেষ কৃতোর পর কয়েকট! দিন চলিয়! গেল শোকার্ত অবস্থায় । 'তার 

পর দয়ালদাস আহ্বান করিলেন আশ্রমের শিয়া সেবক এবং বাহিত্রের 

শক্ত গৃহস্থদের । কহিলেন, “গুরু মহারাজের দেহান্তের পর একটা 

ধড় কাজ বাকী রয়ে গিয়েছে । তাব স্মৃতিপূজার জন্য এবার আমাদের 
একট! বৃহৎ তাগ্াবা অনুষ্ঠান এখানে করতে হবে। তাতে আমন্ত্রণ 

জানাতে হবে এ অঞ্চলের গরীব ছুঃখী মানব আর সাধু সম্ভদের |” 

প্রবীণ শিষ্যেরা চমকিয়া উঠেন | কহেন, “দয়ালদাস, তোমার 

প্রস্তাব অবশ্যই অতিশয় সাধু । কিন্তু ভাই, বড় রকমের ভাণ্ডার! 
দেবার সাধ্য আমাদের কই? তুমি তো জানোই, আশ্রমে সঞ্চিত 

কোন অর্থ নেই । যত্র আয় তত্র ব্যয়। আশেপাশের গৃহগ্ছ লোকের! 

কেউ তেমন ধনবান্ নয় যে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেবে । 

দূর-দূরান্তের ভক্তেরা কে কি সাহায্য দেবে বুঝতে পারছিনে । এ 

অবস্থায় সাধ্য অনুযায়ী কাজ করাই ক্তি ভালে! নয়? ছোটখাট! 
একট! ভাগার। দিয়েই কাজ শেষ কর! যাঁক্, কি বলো! ?” 

দয়ালদাস উত্তরে প্রত্যয়-ভর! কে বলেন, “গুরুজী তার মরদেহ 
ত্যাগ করেছেন বটে, কিন্ত তাকে আমর! মোটেই হারাইনি, কোনদিন 
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হারাবোও না। তার ভাগার! বিরাটতাবেই করতে হবে, অর্থও 

জ্রব্যাদির ব্যবস্থা তিনিই করবেন। আপনারা এই পবিভ্র কাজে 
দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে অগ্রসর হোন ।” 

বয়সে নবীন হইলেও দয়ালদাসের প্রতি সতীর্ঘের! শ্রদ্ধাসম্পন্ন 

ছিলেন। অবশেষে তাহার সিদ্ধান্তই সবাই মানিয়া নেন। সোৎসাহে 
এবার কাজকন্ম শুরু হইয়া যায়। 

বিভিন্ন মঠ মণ্ডলী আখড়ায় এবং হাটে বাজারে ঘোষিত হয় 

পরমহংস ঠাকুরদাস বাবার ভাগারাঁর কথা । কোথা দিয়! কি ঘটিয়। 

যায়, দূর দূরান্ত হইতে উপস্থিত হইতে থাকেন শেঠ, সওদাগর ও ধনী 
গৃহস্ত ভক্তের | অকাতারে সবাই বাবাব কাজে অর্থ দান করেন । 

সংগৃহীত হয় বিপুল পরিমাণ ঘ্বৃত, চিনি, আট, সুজি ইত্যাদি । অল্প 

সময়ের বাবধানে ক্ষুদ্র বসেরা গ্রামের আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয় এক 
রাজকীয় ভাণ্ডার, দশ বারে। হাজার দরিদ্র নাবাঘণ ও সাধুলন্যাসা 

সেদিন সেখানে ভোজন গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হন । পরমহংস ঠাকুরদাস- 
বাবর জড়ধবনিতে চারিদিক প্রকম্পিত হইয়া উঠে । 

সহ্কল্ল-করা কাঁজ শেষ হইয়াছে। দয়ালদাস এবার সতীথ ও আশ্রম- 

ভক্তদের জানাইয়া দেন, আশ্রমে মার তিনি অবস্থান করিবেন না, 

শেব পর্যায়ের তপস্তার জন্য আত্মগোপন করিবেন হিমালয়ে । 

তরুণ সাধক দয়ালদাসজীর জনপ্রিয়তা অসাধারণ, সবাই তাহাকে 

ঘিরিয়। ধরেন, বার বার অন্তররোধ জ্ানাইতে থাকেন বসেরায় থাকার 

জন্য । কেহ কেহ বলিয়া উঠেন, “গুরুজী গত হয়েছেন, এখন তার 

আশ্রমটির রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে তার পুণাস্মতিকে বাচিযে রাখা 
এটাই তো আপনার প্রধান কর্তব্য ।” 

উত্তরে দয়ালদাস বলেন, “আমার গুরু মহারাজ বিষ্য়ী মোহান্ত 

ছিলেন না, তিনি ছিলেন সর্ধবত্যাগী শিৰকল্প মহাত্মা । তার স্মতি 

অক্ষয় হয়ে থাকবে তাল শিষ্ুদেব সাফল্যের মধ্য 1দয়ে। এই উদ্দেশ্য 

নিয়েই তো নিভৃত তপস্তার পথে আমি বেরিয়ে পড়ছি । আপনারা 

প্রার্থনা করুন, গুরুর যে আশীর্বাদ আমি পেয়েছি তা যেন সফল 

হয়ে-ওঠে আমার জীবনে ।” 
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সাতাশ বংসর বয়সে এই আশ্রম ত্যাগ করিয়া দয়ালদাস 

বহির্গত হন, আসন গ্রহণ করেন হিমালয়ের এক সিদ্ধপীঠে ! এখানে 

প্রায় দশ বৎসর তাহার অতিবাহিত হয় চরম কৃচ্চ, ব্রত আর আত্মিক 
সাধনায় । তারপর গুরুকপায় হন তানি সিদ্ধক্কাম। হাত্বজ্ঞানা 

মহাসাধকরূপে, খদ্ধি-সিদ্ধির অধিকারী শক্তি". মঙ্লাপুকমকণপ, 

অচিরে সন্যাসী সমাজে তিনি চিহিত হইয়া উঠেন । 

দয়ালদাচদের অন্তরে চিরজাগপ্ধক বহিযাচ্ছে তাগাণ কপাল গুক- 
মহারাজের আদেশ । তিনি বলিয়াছেন, বুভক্ষকে অন দাদ, মার 

মুমুক্ষুকে দাও মুক্তির মালো | এই আদেশই চিবদিন সরান শি 

শিরোধাধা । আর এই আদেশ সম্যকৃবপে পালন করিত হন, 

কোন মঠ-মন্দির ব! স্থায়ী সাধনকোন্দ্র বাং! থাকিলে চলিদুব না । 

এখন হইতে ত্য!গব্রতী সাধুদের মণ্ডলী নিয়। শীর্থে তীর্ঘে ০ শিত্া্দ 
করিবেন, জনতার মা থাকিয়াই সাধন কিনবেন গুরু-দন্পিঞ্প পদ্ম 

কল্যাণ । . 

অতঃপর অল্লপকাল মধো সন্যাসী দয়ালদাসের দি-ামাদ্ধব খাত 

সাধু সমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে বিস্বান্তি হনয়। পদে হবহাকের 
বিশিষ্ট মোহাস্ত ও সন্নাসীরা তাহাকে পরমহতন ওলিদ্ধান্ধৃত আনা 

ভূষিত করেন। 

কি কুম্তমেলায়, ক হিমালয়ের গহন ভে, কি গঙ্গা-বদ্ষপুর- 

নশ্মদ!-কাবেরীর পবিত্র কুলে, যেখানেই তিনি সাধু জনায়েৎ 'নিয়। 

উপস্থিত হন, দলে দলে ভক্ত নরনারা, রাজ' উজীগ শেঠ, লুট!য় তাহার 
চরণতলে | তাহার বৈরাগ্যময় মৃত্তি, জ্ঞান প্রোজ্জল নয়নদয় একবার 
যে দর্শন করে, অমবতময় শ্রেহবচন একবার য শ্রনণ করে, মোহিত 

হঈয়! যায়, -এক অমোঘ, নির্দেশ আকর্ষণের বশে করে তাগর 
কাছে আত্মসমর্পণ ৷ যেখানেই দয়ালদাস-বাবার অধিষ্ঠান হয়, বঠিয়। 
যায় ভাগ্ারার স্রোত আর ধম্ম উপদেশ | শাস্বালাপ ও ভঙ্ঞন কার্তনে 

চারিদিক মুখর হইয়। উঠে, জনজীবনে জাগিয়া উঠে বিপুল আধাত্মিক 
উজ্জীবন। 

গঙ্জা-যমুন। নর্ম্মদার . তীরে তীরে, সার! ভারতের তীর্থে তীর্থে 
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যেখানেই পরমহংস দয়ালদাস-বাব। উপস্থিত হন, তাহার সঙ্গে দেখ। 

যায় এক বিরাট সাধু জমায়েত, গৃহস্থ তক্তেরাও সমবেত হয় দলে 
দলে, এই সিদ্ধ মহাপুরুষকে ঘিরিয়া তগবৎ আনন্দের স্রোত উচ্ছ্বসিত 
হইয়া উঠে। 

গুরু ঠাকুরদাসজীর আশীর্বাদ এ সময় হইতে পরিপূর্ণরূপে 
দয়ালদাস-বাবার আচাধ্য জীবনে রূপায়িত হইয়া ওঠে । খদ্ধি ও 
সিদ্ধির এক মহিমময় বিগ্রহরূপে দেশের দিকে দিকে তিনি কীত্তিত 

হইয়া উঠেন। 

দয়ালদাস-বাবার অন্যতম সন্গ্যাসী শিত্ু, শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বরূপজী 
লিখিয়াছেন,৯--তিনি নামেও যেমন দয়াল ছিলেন, কার্যেও তিনি 

তেমনি দয়াল হইয়া উঠিলেন। তাহার নিকট কোন দীন ছুখী 
গমন করিলে তিনি তাহাকে ভোজন ন1 করাইয়া যাইতে দিতেন ন1। 

কৌপীন কমগুলু মাত্র সম্বল লইয়া অবধৃত দয়ালদাস আগন্তক অভুক্ত 
ব্যক্তিমাত্রকেই অন্ন দিতেছেন দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইতে লাগিল। 
গৃহস্থ সকল তাহার বরাগ্য ও বদাশ্যতায় বিষুগ্ধ হইয়া সাধু ও দরিদ্র 
সেবার জন্য আটা, ঘ্বৃত, মিষ্টান্ন প্রভৃতি পাঠাইতে লাগিল । তিনিও 

ছইহাতে দান করিয়া আহলাদিত হইতে লাগিলেন। তিনি যেখানে 
যান সেইখানেই অনপুর্ণার ভাণ্ডার এইরূপ উন্মুক্ত হইতে লাগিল । 
দলে দলে সাধু সন্ন্যাসী তাহার অনুবন্তা হইতে লাগিলেন । পরিচিত 
অপরিচিত বোধ নাই, সাধু অসাধু, গৃহস্থ সন্ন্যাসী বিচার নাই, ব্রাহ্মণ 
শ্দ্র দেখা নাট, স্ত্ী-পুরুষ লক্ষ্য নাই, যে অতুক্ত সে-ই ভোজন করিবে, 
যেখানে স্বামী দয়ালদাস সেইখানেই ম। অন্নপুর্ণার এই মহাত্রতের 

অনুষ্ঠান । 
“স্বামী দয়ালদাস এক তীর্থ হইতে তীর্থাস্তরে যাইতেছেন। শত 

শত সহত্র সহস্র সাধু তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। দেখিলে আশ্চর্য্য 

বোধ হইত। স্বামীজীর সঙ্গে বৈরাগী, বৈষ্ণব, রামাইৎ, উদাসী, 
সন্স্যাসী, পরমহংস, অবধৃত সম্প্রদায় নিব্বিশেষে সাধু ও বতিগণ 

১ লিদ্ধাবধৃত দয়ালদাস ক্বামী £ হ্বামী পুর্ণানদ্দ স্বরূপ 
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প্রেমের তারে একত্রিত হইয়া একন্ুত্রে মণি, মুক্তা, প্রবাল আদি' 
গ্রাথিত মালার ন্যায় স্থশোভিত থাকিতেন। তিনি সকলকেই প্রীতির 

চক্ষে দেখিতেন, এইজন্য কেহই তাহার কাছ ছাড়া হইতে চাহিত না। 

“তিনি সহত্র সহত্র সাধু সন্ন্যাসীর নেতা হইয়াও কখন আপনাকে 
প্রধান মনে করিতেন না! মোহাস্তদিগের মত তাহার স্বতন্ত্র গদি ব! 

আসন থাকিত ন1। তিনি তৃণাসন ও বালুকাসন বড় ভালবামিতেন। 
কেহ তাহার স্তৃতিবাদ করিলে তাহাকে নিবৃত্ত করিতেন ও তক্তিসহ 

ভগবানের স্তভতি করিতে বলিতেন। রাজা, উজ্জীর, শেঠ, সাহুকার, 

সর্দার, স্ত্রী-পুরুষ যে তাহার একবার দর্শন পাইয়াছে, সেই তাহার সেবা 
ন! করিয়া, তাহার অশেষ প্রশংসা না করিয়া, থাকিতে পারে নাই ।” 

সে-বার দয়ালদাস-বাবা একটি বিরাট জমায়েতের প্রধান রূপে 

গঙ্গাসাগর তীর্থে যাইতেছেন | বিহারের পথে আমিবার সময় তিনি 

মুঙ্গেরে কষ্টহারিণী ঘাটে আসিয়! ছাউনি ফেলিলেন | দেখিতে দেখিতে 

শহরের বহু নরনারী জড়ো হইল তাহার মণ্ডলীর সম্মুখে । শেঠ ও 

মহাজনেরাঁও ভক্তিতরে আগাইয়া আসিলেন সাধুদের সেবার জন্য । 
পৌষ মাস তখন শেষ হইতে চলিয়াছে | বিহারের প্রচণ্ড শীতে 

দয়ালদাসজী ও তাহার সাধু শিষ্তেরা নদীর চড়ায় উন্মুক্ত আকাশের 

নীচে পরমানন্দে ধুন জ্বালাইয়াছেন, আসন পাতিয়! বসিয়াছেন। 
একজন গৃহস্থ ভক্ত প্রশ্ন করেন, “বাবা, এই ছুঃসহ শীতের রাত্রে 

ঘরের তেতরে থেকেই আমরা কাপতে ঘাকি। প্রচণ্ড হিমের মধ্যে 

আপনাদের নিদ্রা হয় কি ক'রে?” 

দয়ালদাসজী উত্তর দেন, “নিদ্রা না হলেই ব। অসুবিধা কি? 

সাধুদের একমাত্র কাজ ভগবৎ ভজন । শীতের দাপটে রাত্রে যেদিন 
নিদ্রা না হয়, আমর! ধ্যান জপ ও ভজন শুরু ক'রে দিই। এ নিয়ে 

তোমর! ব্যস্ত হয়ো না” অতঃপর তিনি সোৎসাহে বেদাস্তের তত্ব 

আলোচনায় মত্ত হইয়া পড়িলেন। 

সেদিন শীতের রান্মে হঠাৎ খুব ঝড় বৃষ্টি হইয়। যায়। দলের 
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কয়েকটি সাধু উদ্দিগ্ন হইয়া বলিতে থাকেন, “তাই তো! ধুনির কাঠ 
সংগ্রহের কি উপায় হবে? শুকনে কাঠ পাওয়া তো। অসম্ভব !” 

দয়ালদাস-বাব। হাসিয়া কহিলেন, “গাঁখোও সাধুদের বোঝা বইবেন 
ভগবান্। তোমরা এজন্য এত ব্যস্ত হচ্ছে! কেন ? তোমাদের ভোজনের 

জন্ত. পুরী মালপোয়া। তৈরীর জন্য, ধনী শেঠেরা এগিয়ে এসেছেন । 
কত আটা, ঘি, চিনি জড়ো! করেছেন। তেমনি ভগবদ্ ভক্ত দরিত্্র 

লোকেরাও তোমাঁদেব সেবার জন্য রয়েছে উৎকষ্ঠিত। একটু সবুর 
করো, একজন কাঠুরে এক বোঝা শুকনো কাঠ নিয়ে আসছে। যত 
খুসী ধুনি জালাও, আর সার! রাত ধ্যানজপ করো।” 

সত্যিই তাই । ঝড় বাদল কিছুক্ষণ হয় থামিয়! গিয়াছে | এই 

অবসরে এক ব্যক্তি মাথায় একটি বৃহৎ কাঠের বোঝ] নিয়া “সখানে 

আসিয়! উপস্থিত । বোঝা! নামাইয়া যুক্তকরে সে নিবেদন করে, 

“বাবা, আম অতি দরিদ্র, ছা-পোষা লোক । বন থেকে কাঠ কেটে 

আনি, তা বিক্রি ক'রে কোনমতে দিন গুজরান হয়। ঘরে কিছু 

শুকনো! কাঠ ছিল, আপনাদের সেবার জন্য নিয়ে এলাম ।” 

বাবার নির্দেশে এই কাঠওলাকে পরিতোষ সহকারে পুরা 

মালপোয়া ভোজন করাইয়। বিদায় দেওয়া হইল । 

মার একদিনের কথা । গভীর রাত্রে দয়ালদাস-বাবার ধুনির 
সম্মুথে শহরের একদল ভক্ত দর্শনার্থী যুক্তকরে বসিয়া আছে। 

বাবার মুখে বেদান্তের বৈরাগ্য অভ্যাস ও নিত্যানিত্য বিচার সম্পর্কে 
উপদেশ শুনিতেছে | উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে জনৈক হিন্দৃস্থানী 
ভক্ত এই কয়দিনেই বাবার বড় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। লোকটি 

শুদ্ধসত্ব ও ধর্মপ্রাণ, সাধনার এক উত্তম আধাগ । তাই তাহার উপর 

পড়িয়াছে দয়ালদাসজীর বিশেষ কূপা। | কিন্তু রাত্রি গভীর হওয়ায় 
এই তক্তটি হঠাৎ বাড়ী ফিরিবার দ্ধন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে, বিদায় 

গ্রহণের জন্য বাবার অন্থমতি সে প্রার্থন। করে ! 

বাবা তন্ময় হইয়া এসময়ে একটি তত্ব উপদেশ দিতেছিলেন। 

ভক্তটির দিকে চাহিয়৷ কহিলেন, “আরে, তুমি দেখছি ঘরে গিয়ে রন্মুই 
করার জন্য ব্যস্ত হয়েছো । ভগবৎ কথা শুনছে। এখানে, তাই 
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ভগবান্ই তোমার সে ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন ৷ ঘরে ফিরেই দেখবে, 
তোজনের সব তৈরী ।” 

তক্তটির ঘরে দ্বিতীয় কেহ নাই, নিজের আহার্য রোজ নিজ 

হাতেই তাহাকে প্রস্তত করিতে হয় । যাই হোক বাবার এই কথায় 

সেনিরস্ত হয়। ধশ্মালোচন। পূর্ববৎ শ্রবণ করিতে থাকে৷ 

মধ্য রাত্রে বাড়ী ফিরিয়। গিয়া ভক্তটি দেখে, হঠাৎ একজন 

আত্মীয় তাহার গৃহে অতিথি হইয়াছে, এবং গৃহন্বামীর দেরী দেখিয়া 

নিজেই রুটি সবজি তৈরী করিয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে । 
অল্প কয়েকদিন যাবৎ দয়ালদাস-বাব মুঙ্গেরে এই নদীর ঘাটে 

অবস্থান কবিতেছেন। ইহারই মধ্যে এই অঞ্চলের চাবিদিকে তাহার 

যোগাবিভূতিব খ্যাতি, কপালীলাব নান! কাহিনী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 
সাধু জমায়েতের তিনিই হইতেছেন মধ্যমণি, তাই সাধু সন্গ্যাসী ও 

মুমুক্ষু গৃহাস্থের! সবাই জড়ো হইতেছে তাহার ছাউনিতে । সংসারের 

তাপে ক্রিষ্ট, আর্ত ভক্তেরাও আসিতেছে তাহাদের নান সমস্যা নিয়া । 

শহরের এক বিশিষ্ট বাঙ্গালা ভদ্রলোক সেদিন বাবার কাছে ছুটিয়া 

আসিয়াছেন। ভাহাব এক পবমাত্ীয় দূরদেশে মৃত্াশয্যায় শায়িত: 

চি আসিয়াছে. যে কোন মুহুর্তে শেষ নিঃশ্বাস তিনি ত্যাগ করতে 

পারেন। ভদ্রলোকটি কাদিতে কাদিতে কাতর ত্বরে কহেন, “বাবা, 

এ সঙ্কটে ডাক্তার কববেজদের কিছু কববাব নেই। আপনার মত 

যোগবিভূত্বিসম্পন্ন মহাত্মারাই শুধু এমন ম্বৃতকল্প রোগীকে বাঁচাতে 
পাবেন । আপনার চরণে আমি শরণ নিচ্ছি । যা হয় আপনি করুন ।” 

দয়ালদাসজী প্রশাস্ত কে কহিলেন, “বেটা, তুমি শাস্ত হও_ 
কেদো না। কেঁদে কোন ফল হবে না । তোমার আত্মীয়টি আর বেঁচে 

নেই, ঘণ্টাখানেক আগে তার প্রাণ বিয়োগ হয়েছে ।” 

ভদ্রলোকটি এই শোক সংবাদের আঘাতে একেবারে মুষড়িয়া 
পড়িলেন। প্রমহংস দয়ালদাসজী ন্নেহপূর্ণ বরে তাহাকে আশ্বাস 
দিতে লাগিলেন, “বেটা, হুঃখের আঘাত, মৃত্যুর আঘাত, সব মানুষের 
জীবনে আসবেই আসবে। তোমার এই দেহ, তোমার প্রিয়তম নিকট 

আত্মীয়দের দেহ-_-এ সবই অনিত্য, প্রপঞ্চ। যা অনিত্য তার ধ্বংস তে! 
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এক সময়ে হবেই, এজন্য আমাদের আগে থেকেই তৈরী থাকা উচিত 
এ সংসারে সবই অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী । কেবল ভগবান্ই নিত্য । তাই 

তার সঙ্গে সম্বন্ৃযুক্ত হলে সে সম্বদ্ধে কখনো! ছেদ পড়ে না। বৈরাগা 

অবলম্বন করো, চিত্তের মল অপসারণ করো । নিত্য,ও অনিত্য 
বস্ত্র বিচার ক'রে, সৎ-চিৎ আনন্দময় পরম পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক 

স্থাপন করো । তা হলে আর বিচ্ছেদের হংখ' শোক তোগ করতে 

হবে না” এইভাবে শোকমগ্ন ভক্তটিকে প্রবোধিত করিয়া বাবা 

তাহাকে বিদায় দিলেন। 

মুঙ্গেরে কষ্টহারিণী ঘাটে অবস্থান করার কালেই দয়ালদাস- 
বাবার দর্শন লাভ করেন তরুণ সাধনার্থী কৃষ্ণগ্রসন্ম সেন। উত্তরকাঁলে 

কৃষ্ণানন্দ স্বামী নামে সমগ্র ভারতে তিনি প্রখ্যাত হন, এ দেশের 

অদ্বিতীয় ধর্ম্নবন্তারূপে লাভ করেন বিপুল প্রতিষ্ঠা । তাহার ধন্ম- 
প্রচারক' পত্রিকা, ব্যাপক ধন্মান্দোলন, অসামান্ত বাগ্সিতা, অগণিত 

হরিসভার স্থাপনা এবং কাশীর ধর্মমকেন্দ্র যোগেশ্বরী মঠ সারা দেশে 
যোগায় বিপুল আত্মিক প্রেরণা । কাশীর স্বামী আনন্দপ্রকাশ, প্রসিদ্ধ 
ধর্মপ্রচারক পরমহংস বালানন্দ স্বামী, শশধর তর্কচুড়ামণি, শিবচন্দ্র 
বিদ্ধার্ণব প্রভৃতির সহযোগিতায় সনাতন ধন্মের উজ্জীবনের জন 

কষাানন্দ যে অবদান রাখিয়। যান, আজো তাহার স্মৃতি দেশের 

জনমনে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে 

গঙ্গার ঘাটে ধুনি জ্বালাইয়া দয়ালদাস-বাবা সেদিন ধ্যানমগ্ন 
রহিয়াছেন। কিছু সংখ্যক ভক্ত সন্বাসী ও গৃহস্থ নিঃশব্দে বসিয়া 

আছেন বাবার ধ্যান তঙ্গের প্রতীক্ষায়। এমন সময়ে সাধু জমায়েতে 

ঘুরিহে ঘুরিতে মুমুক্ষু কৃষ্খপ্রসন্ন সেখানে আসিয়া উপস্থিত। 

কষ্ণপ্রসন্নের বয়স তখন মাত্র বিশ বংসর | এই তরুণ বয়সেই 

ভগবৎ দর্শনের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়1 উঠিয়াছেন। এযাবৎ কত 

সাধু মণ্ডলীতে তিনি ঘুরিয়। বেড়াইয়াছেন, কত মহাত্বার শরণ নিতে 
গিয়াছেন প্রাণের উৎকণ নিয়া, কিন্তু বুবাঞ্িত গুরুর সন্ধান আজো! 
তাহার মিলে নাই। দীর্ঘ বপুঃ নিমীলিত নয়ন, ধ্যাননিবিষ্ট দয়ালদাস- 
বাবার দিকে চোখ পড়িতেই তিনি চমকিয়া উঠিলেন। অন্তরাত্মা 
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হইতে কে যেন ডাকিয়া বলিল, “ওরে, এই মহাত্বাই যে তোর 
পরমাশ্রয়, ইহারই চরণে কর্ আত্মসমর্পণ । 

কষ্ঃপ্রসন্প বিহবলভাবে নীরবে ধুনির পাশে বসিয়া পড়িলেন। 
বাহৃজ্ঞান ফিরিয়া আসিতেই দয়ালদাস-বাব! চক্ষু উন্নীলন করিলেন । 

গৌরকাস্তি উজ্জ্বল নয়ন তরুণ দর্শনার্থী কৃষ্ণপ্রসন্নের দিকে করিলেন 

প্রসন্ন দৃষ্টিপাত। কি যেন এক অমোঘ আকর্ষণ রহিয়াছে পরমহংস 
দয়ালদাস-বাবার আয়ত নয়ন ছুইটিতে, তক্ত কৃষ্ণপ্রন্ন চিরতরে বাধা 
পড়িয়া গেলেন। 

কিছুক্ষণ নান। ধর্মপ্রসঙ্গের আলোচন। চলিল, তারপর দর্শনার্থীর! 

উঠিয়। গেলে কৃষ্ণপ্রসন্ন মহাত্বার চরণতলে লুটাইয়! পড়িলেন। আর্ত 
রে কহিলেন, “বাবা, ঈশ্বর প্রাপ্তির সন্কল্প নিয়ে পাগলের মত আমি 

ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনি আমায় আশ্রয় দিন, সন্যাসের দীক্ষা দিন, 

আর আশীব্বাদ করুন অতীষ্ট পিদ্ধির জন্য |” 

অন্তরধ্যামী দয়ালদাস-বাব! জানিতেন, মুযুক্ষু কৃষ্ণপ্রসন্ন এই গঙ্গার 
ঘ[টেই করিবেন তাহার কাছে আত্মসমর্পণ | এই নবীন সাধকের 

প্রতীক্ষায়ই যে এ কয়টি দিন তিনি মুঙ্গেরে অবস্থান করিয়াছেন । 
বাবার সম্মতি পাওয়! গেল। কৃষ্ণপ্রসন্ন তাহার কৃপায় গ্রহণ 

করিলেন বু আকাজিক্ষত সন্যাস, নব নামকরণ হইল- শ্রীকৃষ্ণানন্দ 

্বামী। 

ইহার অব্যবহিত পরেই, দয়ালদাস-বাবা ডেরা-ডাণ্ডা। উঠাইয়া, 

তাহার সাধুমগ্ডলী নিয়া, রওন৷ দিলেন মহাতীর্থ গঙ্গাসাগরের দিকে । 

গঙ্গাস।গর দর্শনের পর উত্তর ও দক্ষিণ-তারতের নান। তীর্ঘ ও 

গীঠস্থানে দয়ালদাঁসজী পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান। সব সময়েই 

তাহার মণ্ডলীর সঙ্গে আসিয়া জুটে নান। সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসী, 
গড়িয়। উঠে এক বৃহং জমায়েৎ। এই জমায়েৎ নিয়াই পরমানন্দে 

তিনি সর্ববজ্স গভায়াত করেন। যেখানেই যান গৃহস্থ জনসাধারণকে 

দান করেন বেদাস্তের উপদেশ--দান ধ্যান, ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে 

তাহাদের উচ্দ্ধ করিয়া তোলেন। 
১৪০ষ-)৪ 
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একবার জমায়ে নিয়া, ঘুরিতে ঘুরিতে দয়ালদাসজী উপস্থিত 
হন কপিয়াল গ্রামে, তাহার জন্মভূমিতে | সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর 
সন্ন্যাসীদের একবার পূর্ববাশ্রমের জন্মভূমি ও পিতামাতাকে দর্শন 
করিয়া আসিতে হয়। এই উদ্দেশ্বেই কপিয়াল গ্রামে সেদিন তাহার 
আগমন । এ সময়ে সঙ্গে রহিয়াছে শতাধিক সন্গ্যালী এবং ব্রহ্মচারী । 
এই সাধু জমায়েতের আগমনে সার! গ্রামে চাঞ্চল্য পড়িয়৷ যায়। ধনী 
বণিক এবং সাধারণ গৃহস্থের৷ সবাই মিলিয়া এই সাধুদের সেবায় 
তৎপর হইয়া উঠেন | 

নিজের পুর্ব্বাশ্রমের গৃহে উপনীত হইলেন দয়ালদাস। বৃদ্ধ পিতা 
ইতিপূর্বে পরলোকে গমন করিয়াছেন। জননীও এখন বৃদ্ধা, চলৎ- 
শক্তি রহিত। দয়ালদাস তক্তিভরে জননীকে প্রণাম নিবেদন করেন, 

প্রকাশ করেন আত্মপরিচয়। 

এতদিনের পরে পুত্র গৃহে ফিরিয়া। আসিয়াছে, বৃদ্ধা জননীর তাই 
আনন্দের অবধি নাই। “মেরে ছোটেল্লাল, মেরে ছোটেলাল” বলিয়া 
পরমহংস দয়ালদাস-বাবাকে ছোট বালক জ্ঞানে তিনি কত আদর 
করিতেছেন, কপোল বাহিয়া ঝরিতেছে পুলকাশ্র | 

জননীর গৃহের প্রাণে সেদ্দিন এক বড় সভার আয়োজন হয়। 
গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, শীর্ষস্থানীয় সমাজ নেতার।, সবাই আস্তরিক 
অভিনন্দন জানান তদের গ্রামের পরম গৌরব পরমহংস 
দয়ালদান-বাবাকে। 

সমাজের মুখপাত্রের! এই সভায় দয়ালদাস মহারাজকে বলেন, 
“আমাদের শাস্ত্র মহাপুরুষদের উদ্দেশ ক'রে বলেছেন £ 

কুলং পবিভ্রং জননী কতার্থ! 
বনুন্ধর! পুণ্যবতী চ তেন। 

অপার সন্বিৎসুখসাগরেইস্মিন্ 

লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্যাচেতঃ। 

“আপনার সিদ্ধি সমুজ্ল জীবনও তাই আপনার বংশকে পবিত্র 
করেছে, আমার জননীকে কৃতার্থা করেছে, আর বস্ুদ্ধরাকে করেছে 
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পুপ্যবর্তী। আমরাও আপনার স্বজন ও বান্ধব হিসেবে হয়েছি এই 
পণ্যের ভাগী ।” 

দয়ালদাস-বাবাও এই উপলক্ষে সমবেত জনতার কাছে নিবেদন 

করেন, “আপনারা আজ আমার সম্বন্ধে যা কিছু উল্লেখ করলেন, 

তার মূলে রয়েছেন আমার জনক ও জননী । এঁদের পুণ্যকলেই 
বহ্ুবাঞ্থিত সন্ন্যাস জীবন আমি লাভ করতে পেরেছি, আর পেয়েছি 
সমর্থ গুরুর আশ্রয়। জীবন আমার কৃতার্থ হয়েছে । আজ ধার! 

আমায় মেহ ভালবাসা জানাতে এসেছেন, তাদের কাছে আমার 

বক্তব্য-_আপনারা সংসারে রয়েছেন। এখানে মাত্র ছুটো লেন- 

দেনের দিকে সতত দৃষ্টি রাখুন । সদাই নিতে হবে ভগবানের নাম, 
আর অন্নহীনকে করতে হবে অন্নদান। সতত স্মরণ রাখুন, ত্যাগ- 

বৈরাগ্যের ভেতর দিয়েই পাওয়া যায় সত্যকার ভোগন্ুখ, ত্যাগ- 
বৈরাগ্যের ভেতর দিয়েই আসে তগবানে অন্কুরাগ । সংসারের সব 
বস্তই অসার, অনিত্য । তা হারিয়ে গেলেই আমরা ছ:খ শোকে অধীর 
হয়ে উঠি। একমাত্র সারবন্ত্ব ও নিত্যবন্তু, যা কখনো হারায় না, ত। 

হচ্ছেন তগবান্। এই ভগবানে অনুরাগ এলে তা কখনো নষ্ট হয় না। 
'মার এই ভগবান্কে লাভ করলে সেই সম্ভোগ হয়ে থাকে অক্ষয়, 
অব্যয়। ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে একদিন ছুটে বেরিয়েছিলেম বলেই 

তো৷ আজ আমি চরম ও পরম সম্ভোগ খুঁজে পেয়েছি । ঈশাবাস্তমিদং 
সব্বং, এই বোধ নিয়ে জীবন হয়েছে মধুময় । আপনার! তাই নিত্যকার 
জীবনে ত্যাগ বৈরাগ্যের বোধকেই জাগ্রত ক'রে তুলুন |” 

মাতৃভূমি ও মাতার দর্শন সমাপনাস্তে দয়ালদাস-বাবা জমায়েং 
সহ আবার বাহির হইয়া পড়েন তাহার চিরাচরিত পরিব্রাজনে । 

১২৮৬ সালের কথ।। হরিঘারে সে-বার মহাকুস্ত অন্থষ্ঠিত 

হইতেছে । পরমহংস দয়ালদাস-বাবার মণ্ডলী মেলা প্রাঙ্গণে এক 
বিরাট সত্তর খুলিয়। বসিয়াছে। সাধু মহাত্মা, তক্ত দর্শনার্থী ও অন্ন- 
প্রার্থী দীন ছুঃখীর ভীড়ে সারা অঞ্চলটি গমগম করিতেছে । 
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শিষ্য কৃষ্ণানন্দ স্বামীও এসময়ে সেখানে আনিয়া উপস্থিত। 
উদ্দেশ্ঠ, মেলায় সমাগত সাধু মহাত্মাদের পবিত্র সান্নিধ্য লাভ। 

গুরু মহারাজের ছাউনিতে আসিয়া, রাজন্ুয়ের মত দান যজ্জের 

কাণ্ডকারখান। দেখিয়া তো কৃষ্জানন্দের চক্ষু স্থির | প্রায় এক সহ 

সন্ন্যাসী অবধৃত ও পরমহংস সেখানে অবস্থান করিতেছেন। একদিকে 
অবিরাম চলিয়াছে শান্ত্রালাপ ও ধ্যান ভজন, আর একদিকে সাধু 
সন্গ্যাসী ও কাঙালীদের ভোজন পর্ব--দীয়তাং ভূজ্যতাং রবে 

চারিদিক সরগরম । 

কষ্ণানন্দ বিস্মিত হইয়া কেবলি ভাবিতেছেন, এই রাজনুয় যজ্জের 
বায় সঙ্কুলান হয় কি ভাবে? গুরুদেব দয়ালদাস-বাবা তো একটি 

মুদ্রাও স্পর্শ করেন নাঃ যাচঞ করেন না কোন কিছুই | অযাচক ও 
অনিকেত সর্বত্যাগী মহাপুরুষ তিনি । তবে কাহার বহন করিতেছে 
এই বিপুল ব্যয়ভার ? অবশ্থ, একথা ঠিক, কল্পতরুর মূলে যিনি সদাই 
বাস করেন, তাহার আর কোন কিছুর অতাব কি ? তবে এই অভাব 

কিভাবে কোন্ অলৌকিক পন্থায় মোচন হইতেছে, সেই প্রশ্নটিই বার 
বার উকি-ঝু'কি মারিতেছে তাহার মনে। 

করজোড়ে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা, আমি তে। 

কিছুই বুঝতে পারছিনে । এই বিরাট যদ ব্যবস্থা কিতাবে চলছে, 
কে করছে, বলুন তো ?” 

দয়ালদাসজী সহাস্তে উত্তর দেন, “দেখো বেটা, ভজন করুনা 
মেরা কাম, ভোজন দেন! মালিকৃক! কাম।| যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা 

করেছেন, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ মানুষ প্রভৃতি স্যরি করেছেন, তিনি 

কি তার স্ষ্ট জীবকে, আশ্রিতকে ভূলে থাকতে পারেন ? এমনকি 
যে নাস্তিক, যে ভগবান্ বিরোধী, তার আহারও যোগাচ্ছেন ভগবান্। 

কাজেই এখানে যা কিছু দেখতে পাচ্ছো, তাতে আশ্চর্যয হবার 

কিছু তো। নেই।” 

গুরু মহারাজ মুখে যাহাই বলুন না কেন, কৃষ্ণানন্দ কিন্তু বুঝিয়া 

নিয়াছেন__-এসবই তাহার নিজেরই খদ্ধি-সিদ্ধির কলশ্রুতি। 

দয়ালদাসজী সেদিন কহিলেন, “বেটা কৃষ্ণানন্দ, যদি পরমাত্মার 
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কৃপা চাও, অরূপের রূপ দর্শন করতে চাও, সর্ববদা মনকে অস্তবৃত্তিশীল 

করো, ডুবে যাও ধ্যান সমাধির গভীরে 1” 

আর একদিন কষ্ণানন্দকে গুকজী নিকটে ডাকিলেন, স্েহভরে 

নানা সাধনস্উপদেশ দানের পর কহিলেন, “বেটা, গঙ্গার ওপারে, 

পাহাড়ের গুহায় অবস্থান করছেন এক প্রাচীন আত্মজ্ঞানী মহাত্মা | 

তোমার সঙ্গে আমার এক চেলাকে দিচ্ছি, সে তোমায় তার কাছে 

নিয়ে যাবে । এই মহাত্বার আশীর্বাদ অমোঘ । তুমি আজই তাকে 

প্রণাম শিবেদন ক'রে এসো ।” 

শিবকল্প মহাপুরুষ নিভৃত গুহায় স্থাণুবৎ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। 

কৃষ্ণানন্দ দগ্ডবৎ প্রণাম করিলে দক্ষিণ হস্ত প্রসারত করিয়া তিনি 

জানাইলেন তাহার আশীর্বাদ। কিছুক্ষণ পরে মৌন ভঙ্গ করিয়া 
কহিলেন, “দেখো বাচ্চা, মানুষের! ব'লে থাকে, চক্ষু উন্মীলন করলেই 

বস্ত্র দেখ যায়। আমি বলবে। এট তাদের ভ্রম। আসল কথাটা 

কি জানো? যখন আমরা মাতৃগর্ভে থাকি, তখন ছুই চোখ মুদিত 

থাকে, আসল বস্ত্বপ দর্শন তখনই মিলে । জন্ম হবার পর যখন 

গামরা চোখ মেলে চাই, তখন দৃষ্টির সামনে এসে দাড়ায় যত অবস্ত, 

অর্থাৎ মায়াময় অনিতা জগৎ প্রপঞ্চ। মাতৃগর্ভে যে বস্তকে, থে 

অবূপক়ে, যে পরম সত্যকে দেখছিলাম, তা তখন হয় অন্তহিত। 
ভাগ্য গুণে সদ্গুর তোমার মিলেছে, তার কাছ থেকে মায়াবন্ধন 

কাটবার কৌশল শিখেছে, এবার তাই প্রয়োগ করো তোমার 
জীবনে | চক্ষু মুদিত করে! আর অন্তরের অন্তস্তলে নিমজ্জিত হও। 

সেখানেই মিলবে পরম ধন, হবে আত্মসাক্ষাৎকার |” 

মহাত্মা নয়ন নিমীলিত করিলেন, মগ্ন হইলেন গভীর ধ্যানে। 

নীরবে এই শিব স্বরূপ মহাসাধকের চরণে প্রণাম জানাইয়। কষ্ঠানন্দ 

গুহ! হইতে নিক্রাস্ত হইলেন। সার! দেহ মন প্রাণ তাহার দিব্য 

অমুতধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া গিয়াছে, অন্তরে জাগিয়াছে পরম 

প্রশান্তি । মেলার ছাউনিতে ফিরিয়া কৃতজ্ঞ চিতে গুরুজীর কাছে 
বিবৃত করেন মহাত্বার উপদেশ বাণীর কথা এবং ঠাহার নিজের" 
আত্মিক উপলব্ধির কথা । 



২১৪ ভারত্তের সাধক 

কুন্তমেলায় ভারতের দিগ.দিগন্ত হইতে সাঁধু-সম্তেরা যেমন 

আসিয়া জুটিয়াছেন, তেমনি তীড় জমাইয়াছে লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ 
গৃহস্থ নরনারী। সবাই পুণ্যন্নান সমাপন করে, আর দলে দলে 
উপস্থিত হয় উচ্চকোটির সাধু-মহা স্বাদের তাবু ও ছাউনিতে । সেদিন 
একদল ভক্ত গৃহস্থ দয়ালদাস-বাবার ছাউনিতে আঙিয়া হাজির । 

বাবার শ্রীমুখের ছুই চারিটি কথ। ন। শুনিয়। তাহারা সেখান হইতে 
উঠিবে ন1। 

বৈরাগ্য ও নিত্যানিত্য বস্তব বিচার আত্মজ্ঞান লাভের প্রধান 
সোপান-_এ কথাটি নানাভাবে নান। সময়ে দয়ালদাসজী তাহার ভক্ত 

দর্শনার্থীদের এ যাবৎ বলিয়া! আসিতেছেন ৷ স্তাহার এঁ্সব উপদেশ 

ও বাণী সঙ্কলন করিয়া শিষ্তের! “বিচার-সাগর+ নামক একটি হিন্দি 

গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এ গ্রন্থে উল্লেখিত ছুই চারিটি শ্লোক ব্যাখ্য। 

করিয়া দয়ালদাসজী কহিলেন, “আজকাল একটা কথ শুনা যায়, 

জনকের মত যোগ ভোগ ছই-ই করে! । এসব শুন্য গর্ভ বচনে কোন 

ফলোদয় হয় না। জনক হওয়া মানে দেহাত্মবোধ শুন্য হওয়া । সে 
যে কঠোর-সাধন সাপেক্ষ । একটি কথ! তোমর। সদাই স্মরণ রেখো, 

দেহ সম্বন্ধই হচ্ছে মানুষের জন্ম, মরণ, ভোগ, রোগ প্রভৃতি হুঃখের 

কারণ। দেহ সংযোগ থেকেই বার বার উৎপত্তি হচ্ছে তার বাসনা 

এবং এই দেহ সম্বন্ধ থেকেই বৃদ্ধি পাচ্ছে স্ত্রী-পুত্র-কন্ঠার প্রতি মমত্ব 

বুদ্ধি। ফলে চারদিকের মায়ার বন্ধনে সে জড়িয়ে পড়ছে । এই 
দেহের প্রতি অনাস্থাভাব জাগিয়ে তোল, তা হলে দেহের সঙ্গে 

সংশ্লিষ্ট সকল পদার্থের উপরই স্বাভাবিকভাবে বিরাগ এসে পড়বে, 

বন্ধন খসে পড়তে থাকবে । বিচারশীল হও, আর ধ্যান মননের 

অত্যাস দ্বার মনকে ক'রে তোল অন্তম্ম্রধীন। তার ফলে, এই দেহটি 
সম্বন্ধে মনে হবে__এটি ইহজীবনের এক অস্থায়ী আবার ছাড়া আর 

কিছু নয়। এই চিস্তা জাগলে দেহের প্রতি মমত্ব হ্রাস পায়, সঙ্গে 

সঙ্গে এই দেহ সংশ্লিষ্ট বিস্তবিভব, স্ত্রী ও বিলাস উপকরণের বাসনাও 
শিথিল হয়ে পড়ে। 

“আগেকার দিনে আমাদের দেশে ছিল চত্রাশমের ব্যবস্থা । 
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্রক্চারী জীবনে বিষয় সংস্রব থেকে মাসুষ দূরে থাকতো, সংযম ও 
ত্যাগ বৈরাগ্যে অভ্যস্ত হতে! | তারপর গার্স্থ্য জীবনের জন্ত ছিল 
দান, যজ্ঞ ও দম বা ইন্ড্রিয় সংযমের ব্যবস্থা! । এ সবের ভেতর দিয়ে 

চলতে চলতে ভোগাসক্তি কমে আসতো, হতো বৈরাগ্যের উদয়। 

তারপর পধশশ বৎসর পৃত্তি হলে সংসার ছেড়ে দিয়ে আরণ্যক জীবন 
তারা যাপন করতো, তারপর কেউ কেউ গ্রহণ করতো সন্যাস। 

আজকাল মানুষের জীবনে এই চতুরাশ্রমের প্রস্ততি দেখা যায় না। 

যৌবন থেকে বার্ধক্য অবধি সবাই ভোগন্খে মত্ত থাকে । তার ফলে 

তোগ সামর্থ্য চলে গেলেও ভোগাসক্তি দূর হয় না। 
“যুগের হাওয়া যত উল্টে যাক, খষি খণ, দেব ণ আর পিতৃ 

খপ শোধ না ক'রে কিন্তু কারুর মুক্তির সম্ভাবনা নেই। গুরু সেবা, 

শান্ত্রাত্যাস, আত্মসংযম ও বীর্যধারণ ক'রে খধিদের সন্তষ্ট করতে 
হবে। দেবতাদের প্রসন্ন করতে হবে দান, ব্রত ও যঙ্ঞানুষ্ঠান দ্বার] । 
আর ভোগাসক্তি বঙ্জন ক'রে, ধর্মধূত জীবন যাপন ক'রে, সুপুত্র 

উৎপাদন ক'রে শোধ দিতে হবে পিতৃপুরুষের ঝণ |” 

অতঃপর দয়ালদাসজী সমবেত সাধু-সম্ভ এবং গৃহস্থ ভক্ত সবাইকে 
উদ্দেশ করিয়। কাহিলেন, “সৎ-চিৎ আনন্দময় আত্মা থেকে আমরা . 

সবাই জন্মেছি, আত্মাতে বিধৃত রয়েছে আমাদের এই জীবন । আবার 

সেই আত্মাতেই আমর] সবাই ফিরে যাবো, লীন হয়ে যাবো। এই 

আত্মাই আনাদের প্রিয়তম বস্তা । শ্রুতির কথ! সদাই করবে স্মরণ 

মনন অনুধান--তদেতৎ প্রেয়ঃপুক্রাৎ প্রেয়ঃ বিভাৎ প্রেয়োইন্থম্মাৎ 
সর্বম্মাদস্তরতরম্ যদয়মাতা |” আতা! পুত্র থেকে প্রিয়, ধন থেকেও 

প্রিয়, অপর সমস্ত প্রিয় বন্ক থেকেও প্রিয়তর এবং সর্বাপেক্ষা 
প্রিয়তম । এই আত্মার সাক্ষাংকারই তোমাদের জীবনের পরম 

কাম্য হয়ে উঠূক, এই আশীর্বাদ আমি সবাইকে করছি।” 
সমাগত ভক্ত দর্শনার্থীর! মহাত্মার এই স্সেহপুর্ণ ভাষণে উদ্দীপিত 

হইয়। উঠে, মেলা প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া বার বার উঠিতে থাকে 
জয়ধ্বনি-__জয় বাব! দয়ালদাস মহারাজ কি জয় ! 



২১৬ ভারতের লাধক 

হরিদ্বারের কুস্তমেলায় আসিয়৷ শিষ্প্রবর শ্রীকষ্ণানন্দ স্বামীজী 
পরমানন্দে সদ্্গুরুর সঙ্গ করিতেছেন, গ্রহণ করিতেছেন সাধনপথের 

বনছুতর নিগুঢ নির্দেশ। মুলের হইতে তাহার সঙ্গে আসিয়াছেন 
ছুইটি সাধু এবং অক্সদা নামে এক অন্তরঙ্গ বন্ধু। শহরের একটি তিন্ন 
আস্তানায় তাহার! তিনজন অবস্থান করিতেছেন। সেদিন মেলা- 

ক্ষেত্রে সাধুদের ছাউনিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে হঠাং 
অন্নদাবাবু ভীড়ের মধ্যে হারাইয়া৷ গেলেন । বহু খোজাখুঁজির পরও 
তাহার কোন সন্ধান মিলিল না। লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড়ে কোথায় 

তিনি তলাইয়া গেলেন । ছুই দিন ঘোর ছুশ্চিস্তায় কাটিয়া গেল । 

অন্নদাবাবু কোথায় আছেন, আশ্রয় ও আহার জুটিতেছে কিনা, 
তাছাড়। তিনি বাঁচিয়াই আছেন কিনা, তাহাই বা কে বলিবে? 

অনন্যোপায় হইয়া কুষ্ণানন্দ ভাবিলেন, গুরু মহারাজ অস্তধ্যামী, 
তাহার কাছেই এ বিপদের কথা বলিবেন, বন্ধুটির সন্ধান জানিয়! 
নিবেন। 

কিন্তু দয়ালদাস-বাবার দর্শন লাভের পর কুষ্ণানন্দ এ প্রসঙ্গ আর 

উত্থাপন করিতে পারিলেন না । বহুতর ধন্মপ্রসঙ্গ সেখানে চলিতেছে । 

তিনি ভাবিলেন,_-“আমার কি ভ্রান্ত বুদ্ধি, গুরু মহারাজের কাছে 

এসে ব্রহ্মতত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করবো, জীবন সমস্তার সমাধান জেনে 

নেব, তা নয়, কে কোথায় হারিয়ে গেছে তা নিয়ে চঞ্চল হয়ে 

উঠেছি।” এবার তাই শাস্ত মনে ধন্মালাপে নিবিষ্ট হইলেন। 
এমন সময়ে হঠাৎ কৃষ্ণানন্দের মনে পড়িল অতীতের একটি 

ঘটনা । সে-বার গুরুদেব মুলেরে অবস্থান করিতেছেন | সে সময়ে 

কলিকাতায় এক সন্ত্রাস্ত ব্যক্তি তাহার চরণতলে লুটাইয়া কানায় 
ভাঙিয়! পড়েন, তাহার একমাত্র পুত্র কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া 
গিয়াছে, তাহাকে ফিরিয়া না পাইলে তিনি আর প্রাণে বাঁচিবেন না। 

গুরুদেবের প্রাণ গলিয়া গেল, আর ভদ্রলোকটিকে হারানো পুত্রের 
সন্ধান তখনি বলিয়া দিলেন। কিছুকাল পরেই পিতা পুব্ের মিলন 

ঘটিল। 
ভরীকষ্ানন্দের মনে চিস্তার ঝলক খেলিয়। যায়, “অচেন1। এক 



পরমহংস দয়ালদাব্ব-্বাব। ২১৭ 

দর্শনার্থীকে কপালু গুরুজী তার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সংবাদ জানিয়ে 
দিলেন। আর আমি তার প্রিয় শিষ্য-_ আমার অন্তরের ছঃখ কি 

তিনি বুঝবেন না? গুরুজী অস্তর্য্যামী এবং মহ! শক্তিধর মহাত্মা | 

অল্নদাবাবুর জন্য আমি যে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছি, তা নিশ্চয়ই তিনি 
উপলব্ধি করছেন । একটা কিছু তিনি করবেনই 1, 

এমন সময়ে দয়ালদাস-বাব। হঠাৎ তাহাকে প্রশ্ন করেন, «বেটা, 

তুমি কোন্ পথ দিয়ে আমার ছাউনিতে এসেছে? এবার ফিরবেই 

বা! কোন্ পথে ?” 

“বাবা, কনখলের পথ ঘুরে সাধুদের মণ্ডলী দেখতে দেখতে আমি 

এসেছি । সেই পথেই বাসায় ফিরবে! বলে ভাবছি।৮”_ নিবেদন 

করেন কৃষ্গানন্দ । 

“না! বেটা, তুমি ও পথ দিয়ে যেয়ো না। সামনের নৌসেতু পার 
হয়ে ভীমগড়া দিয়ে চলে যাও ।” 

“বাব, ও পথটা আমি চিনিনে। তাই ভাবছি__” 

“না-না, বেটা এ পথেই তুমি অবশ্য যাবে । পথ না চিনলে কি 

আসে যায়? একটু জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে নিও।” 
গুর মহারাজের এই আদেশ কৃষ্জানন্দ শিরোধাধ্য করিলেন, 

ভীমগড়ার পথ ঘুরিয়াই চলিলেন নিজ বাসস্থানের দ্িকে। কিছুট৷ 
পথ অগ্রসর হইতেই দেখিলেন, বদ্ধু অন্নদ৷ উদ্ত্রান্তের মত পথের 
পাশে বসিয়া আছেন । শরীর তাহার অসুস্থ ছিল, তারপর লোকের 

ভীড়ের চাপে মাথ। ঘুরিয়া পড়িয়া যান। এই ছুইদিন অবর্ণনীয় কষ্টে 
তাহার কাটিয়াছে। কৃষ্ণানন্দ তাহাকে দেখ। মাত্র ছুটিয়া গিয়। জড়া ইয়া 

ধরেন, সন্তর্পণে তাহাকে বাসায় নিয়া গিয়া হাক ছাড়িয়া বাচেন। 

এবার বুঝিলেন, বিপন্ন অন্পদাকে উদ্ধার কর!র জন্তাই অন্তর্ধ্যামী 
গুরুদেব ভীমগড়ার পথ সম্পর্কে এত জেদ করিতেছিলেন। 

দয়ালদাস-বাঁবার আশ্রয় নিবার পর হইতে অনেক ছোটখাটো 
ব্যাপারেও কৃষ্তানন্দ তাহার উপব নির্ভর করিতেন । বাবাও এই 

নবীন তপস্বীকে সদ্গুর মহিমা উপলব্ধি করানোর জন্ত মাঝে মাঝে 
প্রয়োগ করিতেন নিজের অলৌকিক শক্তি। 
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কুষ্তমেলা! তখন তাঙিয়া গিয়াছে, সাধু-সন্গ্যাসী ও যাত্রীরা! সবাই 
দলে দলে হরিদ্বার ত্যাগ করিতেছেন। তখনকার দিনে হরিদ্বার 

অবধি ট্রেন হয় নাই । গরু ঘোড়া বা উটের গাড়ী নিয়। সাহারাণপুরে 
গিয়। যাত্রীরা ট্রেন ধরিত। শ্রীকৃষ্ণানন্দ ও তাহার সহ্যাত্রীরা যান- 
বাহন কেন্দ্রে আসিয়া দেখিলেন, সব গাড়ীই ভাড়া হইয়া গিয়াছে । 
একখানিও অবশিষ্ট নাই । অথচ সেইদিনই রওন। না হইলে কোন 

কোন সহযাত্রীকে অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হইবে । 

বৈশাখের মধ্যাহ্ন । চারিদিকে প্রচণ্ড রৌদ্র খা খা করিতেছে । 
এ সময়ে পদত্রজে সাহারাণপুরে যাওয়। অতান্ত বিপজ্জনক । সঙ্গীর! 

সবাই মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন। 

অনন্যঠোপায় হইয়। কৃষ্ণানন্দ স্মরণ করিলেন গুরু মহারাজকে । 

ক্ষুদ্ধ হোক, বৃহৎ হোক, জীবনের যেকোন সমস্তার জন্যই যে শ্রীগুরুর 

কপার উপর তিনি নির্ভর করিয়া আছেন । অচিরে দয়ালদাস-বাবার 
প্রেমঘন মৃত্তিটি তাহার মানসপটে ভামিয়া উঠিল, ছুশ্চিন্তার মেঘ এক 
নিমেষে কোথায় উড়িয়া গেল । সঙ্গীদের আশ্বাস দিয়! তিনি কহিলেন, 

“আপনার সাহারাণপুর যাওয়া নিয়ে আর ভাববেন না। অচিরে 

এ বিপদ থেকে আমরা উদ্ধার পাবে।।” 

সহ্যাত্রীর। তাহার কথ শুনিয়। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন, 

এমন সময়ে এক অপরিচিত পাঞ্জাবী ভদ্রলোক সেখানে আসিয়া 

উপস্থিত । কৃষ্ণানন্দকে সসন্ত্রমে অভিবাদন করিয়। কহিলেন, 

“আপনার। কোথ। থেকে আসছেন? কোথায়ই বা যাবেন, বলুন তো ?” 
উত্তর হইল “মুঙ্গের থেকে এসেছি, যেতে চাই সাহারাণপুরে | 

কিন্তু কোন গাড়ী আমর যোগাড় করতে পারিনি ।” 

“ভাই নাকি? আচ্ছা, আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করুন । 

বিকেল চারটায় আমি গাড়ী নিয়ে আসবে। আপনাদের জন্য ।” 

যথা! সময়ে ভদ্রলোকটি একটি ঘোড়ার গাড়ী যোগাড় করিয়! 
সেখানে উপস্থিত হন, কৃষ্ণানন্দ ও তাহার সঙ্গীদের অতি যত্ব সহকারে 

ভাহাতে তৃলিয়। দিয়া রওন। করেন সাহারাণপুরের পথে । 
কোথ। হইতে কেন এই অপরিচিত পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আবির্ভৃি 
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হইলেন, কেনই বা গ্রীষ্মের গরমে ছুটাছুটি করিয়া গাড়ী সংগ্রহ করিয়া 
আনিলেন, তাহা রহস্যময় । 

কষ্ানন্দ কিন্ত উপলব্ধি করিলেন, কৃপালু গুরু মহারাজের অনৃশ্ঠ 
হস্তটি সঞ্চালিত হইয়াছে এই আগন্তকের মধ্য দিয়া, নির্ভরশীল শিত্ুকে 
তিনিই আজিকার বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন । 

উত্তর তারতের কয়েকটি প্রধান তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া সে-বার 
কৃষ্ণানন্দ বিহারের ব্রিহুত অঞ্চলে ফিরিয়া যাইতেছেন। বাড নামক 

স্টেশনে তাহাকে গাড়ী বদলাইতে হইবে । এ কয়দিন দীর্ঘ রেলপথ 

জমণ করিয়া আসিয়াছেন, শরীর বড ক্লান্ত ইভিমধ্ কখন হঠাৎ 

ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন । 

হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেলে দেখিলেন, ট্রেনটি ধীরে ধীরে একটি 
স্টেশন ত্যাগ করিতেছে । সহযাত্রীদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, 

এটি বাড় স্টেশন এবং ত্রিহ্ুত অঞ্চলে যাইতে হইলে এখানেই গাডী 

বদল করিতে হয় । 

কৃষণানন্দ ধড়মড় করিয়। উঠিয়া বসিলেন। কণ্ঠ হইতে অক্ষুট 

স্বরে নির্গত হইল, “হায় গুরুদেব, একি বিপদে আমি পড়লাম । 

বদল না করতে পারলে অনেক ঘুরে আবার এ পথে আমায় ফিরতে 

হবে, অনেক কিছু জরুরী কাজ হয়ে যাবে বানচাল ।” 

কি আশ্চর্য | সঙ্গে সঙ্গেই শোন। গেল এঞ্জিনের একটা ভয়ঙ্কর 

শব্দ, এবং গাডীটিও ধীরে ধীরে থামিয়া গেল । তখন অবধি কিন্তু উহা! 

প্র্যাটফরমের সীমানা ত্যাগ করে নাই । এই স্বুযোগে কুষ্তানন্দ 

মালপত্র নিয়! গাড়ী হইতে নামিয়! পড়িলেন। গার্ড ও ড্রাইভারদের 

মধ্যে ততক্ষণে ছুটাছুটি শুরু হইয়া! গিয়াছে । কয়েক মিনিট পরে 
এঞ্জিন ঠিক করিয়। নিয়া গাডীটি আবার ধাবিত হয় গন্তব্য পথে । 

কৃষানন্দ বুঝিলেন, গাড়ীর ইঞ্জিন বিকল হওয়ার পশ্চাতে রহিয়াছে 
ভাহার গুরু মহারাজেরই করুণা লীলা । শিষ্যের রেশ নিবারণের 

জ্ন্$ই যোগবিভূতি আজ এই সময়ে তিনি প্রকটিত করিলেন। 
ভাছাড়া, এই ঘটনার মধ্য দিয়! শিষ্যের হাদয়ে চিরতরে অস্কিত করিয়া! 

দিলেন তাহার আশ্রিত বাংসল্যের ন্বরূপটি। 



২২৪ ভারতের সাধক 

কয়েক বৎসর পরের কথ! । পরমহংস দয়ালদাস-বাব। সেম্বার 

তাহার মণ্ডলী নিয়া পদত্রজে দাক্ষিণাত্যের অন্যতম প্রধান তার্থ 

তিরুপতিতে চলিয়াছেন বালাজী বিগ্রহ দর্শনের জন্য | তাহার খদ্ধি 

সিদ্ধির প্রসিদ্ধি ইতিমধ্যেই সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে ছড়াইয়া গিয়াছে । 
তাই অপর সম্প্রদায়ের বহু সাধুও তাহার সঙ্গ নিয়াছেন। ফলে 

পরমহংসজী একটি বড় জমায়েত নিয়াই পথ চলিতেছেন। 
সেদিন কিছুদূর যাওয়ার পর দেখ! দিল এক বিস্তৃত বনাঞ্চল। 

লোকালয় এদিকে খুব বেশী নাই | দয়ালদাস-বাবা সঙ্গীদের ডাকিয়া 
কহিলেন, “এখানকার গ্রামের লোকের! সঙ্জন, সাধুদের জন্য তাহারা 

ভাণ্ারা দিয়াছে । তোমরা সবাই আজ ভাল ক'রে ভোজন সেরে 

নাও। আগামী কাল অন্ন মিলবে না।” 

ঠিক তাহাই ঘটিল। পরদিন গহন অরণ্য পথে কোন জনপ্রাণীর 

সাক্ষাৎ মিলিল ন1। সার! দিনের পথ চলার পর সাধুরা ক্লান্ত হইয়! 
পড়িয়াছেন, ক্ষুৎপিপাসায়ও সবাই কাতর । তাহাদের মলিন মুখ দেখিয়া 
দয়ালদাসজী তাহার ধ্যানাসনে গিয়া বসিলেন। ব্রহ্মলীন গুরুদেব 

ঠাকুরদাস মহারাঁজকে মনে মনে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা জানাইলেন, 
“বাবা, এতবড় একটা সাধু জমায়েৎ আমার সঙ্গে আজ চলছে, অথচ 
আহাধ্য সংগ্রহের কোন সম্ভতাবন। নেই । এর! সবাই যে আমার উপরই 
নির্ভর ক'রে আছে । তুমি কুপা ক'রে এর একটা বিহিত করে৷ |” 

সঙ্গে সঙ্গে দয়ালদাসজীর মাননপটে ভাসিয়! উঠিল একটি বিরাট 
বৃক্ষ, উহার শাখায় থরে থরে সজ্জিত রহিয়াছে সুস্বাহ ফল। 

আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া তিনি সেবক শিষ্যদের বলিলেন, 

“তোমরা আশেপাশে শিগগীর একটু তল্লাসী চালাও তো । আছ 
বৃক্ষই হবেন আমাদের তোজন দাতা | গ্যাখে। কোথাও কোন বৃক্ষে 

স্থপক ফল রয়েছে কিনা ।” 

খোঁজাখুঁজি তখনই শুরু হইয়৷। গেল এবং কিঞি দূরে সন্ধান 
মিলিল একটি বৃহৎ আত্বৃক্ষের, সত্যই অজশ্র সংখ্যক পাকা ফল 
উহাতে ঝুলিয়! রহিয়াছে । সঙ্গীরা এসব আম তোজন করিয়াই 
সেদিন ক্ষুতপিপালা নিবৃত্ত করিলেন । 



পরষহংল দয়ালদাস-বাবা ২২১ 

সাধুরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, এই আম ফলিয়াছে নিতাস্ত 
অসময়ে । তাছাড়া, এই বিরাট বনে একটি ছাড়া আর কোন আত্বৃক্ষ 
বর্তমান নাই। সকলেই বৃঝিয়া নিলেন, ইহ! পরমহংস দয়ালদাসজীর 
যোগবিভূতিরই এক নিদর্শন । 

পরমহংস দয়ালদাঁস-বাব। তাহার জমায়েং নিয়া কয়েকটি তীর্থ 

ঘুরিয়াছেন। এবার রওন! হইয়াছেন সেতুবন্ধ রামেশ্বরের দিকে। 
পদব্রজে সবাই চলিয়াছেন । একটি দীর্ঘ প্রান্তর অতিক্রম করার 
পর স্থ্্য্য অস্তমিত হইল । নিকটে কোথাও গৃহস্থদের গ্রাম নাই 
যেখানে আশ্রয় নেওয়া যাইবে । পথে কেবলি পড়িতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
বন আর কণ্টক ও প্রস্তরময় হুর্গম পথ ৷ কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারময় রাত্রি, 

তছ্ছপরে আকাশ ব্যাপিয়। শুক হইয়াছে মেঘের ঘনঘটা । জমায়েতের 

সাধুর। অতি কষ্টে ছুর্গম পথ দিয়া চলিয়াছেন, কাট! ও প্রস্তরের ঘায়ে 
অনেকেরই প৷ হইয়াছে ক্ষত বিক্ষত। অন্ধকার গাঢ় হওয়ায় পথের 

নিশানা বার বার ভূল হইতেছে ; সাধুরা মাঝে মাঝে পরস্পর হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়। আরও বিপদে পড়িতেছেন। এই ঘোর বিপদে সবাই 
দয়ালদাঁস-বাবার কাছে মিনতি জানাইতে থাকেন, “বাবা, আপনার 

আশ্রয়ে থেকেও একি সম্কটে আঙ্গ আমরা পড়েছি ! একেই দেহ পথ- 

শ্রমে অবসন্ন । তার ওপর ঘন অন্ধকারময় রাত্রিতে শোন! যাচ্ছে 
মেঘের গর্জন। আপনি আমাদের প্রতি একটু দৃষ্টি দিন।” 

“তোমর! সাধু, সব কিছু ভার পরমাত্মায় ন্যস্ত করেছে! । তোমর! 

বিপদের মুখে এমন অধীর হবে কেন? পরমাত্মাকে ডাকো, কৃপা 
তিনি অবশ্যই করবেন।”_নিবিবকার চিত্তে প্রশান্ত কে দয়ালদালজী 
কথ! কয়টি বলিলেন | ইহার অব্যবহিত পরেই দেখা দিল বিপদভঞ্জন 

পরম প্রভুর কৃপা-সঙ্কেত। 
«অকস্মাৎ সাধুগণ দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে একটি উজ্জ্বল 

আলোক জবলিয়৷ উঠিল, এবং প্রায় সকলেরই ঘৃষ্টিগোচর হইল, যেন 
একজন স্থুল কলেবর উলঙ্গ পুরুষ হস্তে প্রদীপ্ত মশাল লইয়! নাচিতে 
নাচিতে মণ্ডলীর অগ্রে অগ্রে চলিতেছেন, আর একজন কৃষ্ণবর্ণ! 



স্হু ভাগের লাক 

বিবসন! নারী ভাহারই তালে তালে নাচিতে নাচিতে তাহারই সঙ্গে 
সঙ্গে চলিতেছেন। সাধুগণ আলে! দেখিয়া আহলাদিত হইলেন ; 
এ আলোকের ছটায় পথ দেখিয়া! মশালধারীর পশ্চাতে পশ্চাতে 

চলিলেন। প্রায় ছুই ক্রোশ এই আলোকের ছটায় সাধুগণ অক্েশে 
গমন করিলেন। তাহার পর অকম্মাৎ আলোটি নিবিয়া গেল৷ যিনি 

কপা করিয়া আলো দেখাইতেছিলেন, তাহাকে আর দেখা! গেল না। 

দিগম্বরী নাবীও কোথায় গেলেন, তাহার সন্ধান পাওয়া! গেল ন1। 

“সাধুগণ দেখিলেন, তাহারা একটি গ্রামের মধ্যে আসিয়া 
পৌছিয়াছেন। তথায় থাকিবার আশ্রয় পাইঙ্গেন, অমনি মুষলধারে 

বৃষ্টি আরম্ভ হইল। 
“নিধিবন্ধে সাধুগণ গ্রামে পৌছিয়া স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

মহারাজ,__আলো। ধরিয়া আসিল কে? 

“ম্বামীজী বলিলেন, “তোমর। কি চিনিতে পার নাই? সাধুগণ 

কাতর হইয়া ডাকিলে ধিনি অভয় দান করিয়! থাকেন, ভক্ত ডাকিলে 
যিনি তক্তের ছুঃংখ দূর না করিয়া থাকিতে পারেন না, এযে সেই 

হরপার্বতী। সাধুদিগের হৃদয় ভক্তের সখার অতুল কপার পরিচয় 
পাইয়া প্রেমে পুলকিত হইল১।” 

পাঞ্জাব প্রদেশে ছিল পরমহংস দয়ালদাসজীর গুরু-স্থল এবং 

জন্মস্থান। তাই স্বাভাবিকভাবে বহু পাঞ্জাবী সাধক তাহার উজ্জল 

ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে মণ্জলীতে আসিয়! আশ্রয় নিত, সন্স্যাস দীক্ষা 

নিত তাহার নিকট হইতে । 

মণ্ডলী সঙ্গে নিয়! দয়ালদাস মহারাজ সেবার কিছুদিনের জন্য 

লাহোরে অবস্থান করিতেছেন। জিজ্ঞান্থ ও মুমুক্ষুদের সঙ্গে নানা 
প্রশ্নোত্তর চলিতেছে । নবাগত সন্যাসী কহিলেন, “বাবা, আমরা 

শুনেছি, আপনি অপনার গুরুর কাছে যোগসাধনায় সিদ্ধ হয়েছেন, 

আবার বেদান্তের আত্মতত্বও হয়েছে পরিজ্ঞাত। আজকাল তো 

আপনি বেদাস্ততত্বের শিক্ষাই বেশী দিয়ে থাকেন। সাধন পথের 

সিদ্ধাবধৃত দয়ালদাল ব্বামী : শ্রীমৎ আনন্দ শ্বরূপ 



পরমহংস দয়ালধাল-বাধা ২২৩ 

আমর! নূতন পথিক । কৃপা ক'রে আমাদের বলুন, কোন্ পথ আমরা 
অন্থসরণ করবো ।” 

বাব! উত্তরে কহিলেন, “আমার ওপর আমার গুরুর কৃপা ছিন 

অপরিমেয়। তিনি সর্ব সাধনায় পারঙ্গম ছিলেন, সর্ব দর্শনে ছিল 

তার অসামান্ত অধিকার । বালক কালে যোগসাধন। ও যোগসিদ্ধির 
উপর আমার প্রবণতা দেখে, সেই পথেই আমায় করেছিলেন তিনি 
সিদ্ধকাম | তারপর বেদাস্তের আত্মজ্ঞানের পরম পথটি আমায় 

তিনি প্রদর্শন করেন, তার কৃপায় জীবন আমার ধন্য হয়। আমি 
নিজে সাধনার সব পথ অন্নুসরণ করেছি, অনেক কৃচ্ছ, অনেক তপস্যা 
করেছি । সেই অভিজ্ঞত৷ থেকে তোমাদের বলছি, আজকের দিনের 

মানুষের পক্ষে যোগ সাধনার পথ বড় কঠিন। বরং সংযম ও ত্যাগ 

বৈরাগ্যের পথে থেকে তারা চিত্তের মল অপসারণ করুক নিত্য 
'্মনিত্য বস্তর বিচার করে মাত্মাকে উপলব্ধি ককক। তাই হবে 
তাদের বর্তমান জীবনযাত্রার পক্ষে অনুকুল সাধনা । এই জন্যই 
সর্বব সাধারণের কাছে বেদান্তের উপদেশই আমি দিই ।” 

নবীন সন্ন্যাসীদের অনুরোধে বাবা বেদাস্তের কয়েকটি মৃলতন্ব 
এ সময়ে বিশ্লেষণ করিলেন। তারপর কিছুক্ষণ মৌনী থাকিয়া 
কহিলেন, “কিন্ত বেটা, তোমর! গৃহস্থ নও, সঙ্গ্যাসী। মোক্ষের জন্য 

সর্ববন্ধ ত্যাগ ক'রে পথে বেরিয়েছে । একটা কথ। মনে রেখো। শুধু 

বেদান্ত শ্রবণে আত্মসাক্ষাৎকা'র ত্বরান্বিত হবে না| এজন্য চাই নিত্য 

অভ্যাস, নিত্য নিদিধ্যাসন | জানতো, বিবেক চূড়ামণি বলেছেন, 

শ্রতেঃ শতগুণং বিদ্যাম্মননং মননাদপি 

নিদিধ্যাসং লক্ষগণমনস্তং নিবিকল্পকম্ ॥ 

_ বেদান্ত শ্রবণ অপেক্ষ। মনে মনে বেদাস্তসিদ্ধান্তের চিস্তন করার কল 

শতগুণ বেশী, তা অপেক্ষা লক্ষগুণ ফলপ্রদ হচ্ছে আত্মায় নিদিধ্যাসন 

অভ্যাস করা, পরমাত্মায় প্রলীন হয়ে নিবিকল্প সমাধিতে চলে 

যাওয়ার ফল হচ্ছে অনস্তগুণ। 

“অপোরোক্ষান্থুভৃতি-তেও রয়েছে সেই একই কথ।।-_ প্রতিনিয়ত 
নিদিধ্যাসনের অভ্যাস ব্যতীত সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় না। 



২২৪ ভারতের লাধক 

অতএব মুমুক্ষু পুরুষকে আত্মকল্যাণের জন্য সদাই রত থাকৃতে হবে 
ব্রক্ষধ্যানরূপ নিদিধ্যাসনে |” 

তন্ব প্রসঙ্গ শেষ হইলে জনৈক সেবক জিজ্ঞাসা করেন, “বাবা, 
আপনি কাল বলেছিলেন, এখানকার ডেরা ভাগ এবার ওঠাতে 
হবে--এসম্বন্ধে আর তে কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন ন11৮ 

দয়ালদাসজী উত্তর দেন, “হী। বেটা, এবার আমরা চলার পথে। 
কিন্তু ছুটি লোকের জন্য যে আমায় অপেক্ষা করতে হচ্ছে । তাই তো, 

তারা যে এখনে। এসে পৌছুলো না।” 
“কাদের আস্বার কথা মহারাজ? কোন পুরোনো ভক্ত ? 

সেবকটি স্বাতাবিক ওতনুক্য নিয়! প্রশ্ন করে। 
সঙ্গে সঙ্গে অন্তমু্খীন হইয়া যান দয়ালদাস-বাবা। আপন মনে 

নিয়ন্বরে কহিতে থাকেন, “আহা, বেট! কতদূর থেকে ছুটে আসছে । 
শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে । পা ছুটে! হয়েছে ক্ষত বিক্ষত। হ্থ্যা, 

প্রাণে যখন বৈরাগ্যের আগুন জলে, মানুষ তখন এমনি ব্যাকুলত। 
নিয়েই এগিয়ে আসে 1” 

উপস্থিত শিধ্য ও সেবকের। বাবাকে চাপিয়া ধরিলে আমল 

কথাটি এবার ভাঙিয়া বলিলেন, “লাহোর থেকে অনেক দূরের পথ, 
সতানা গ্রাম থেকে আসছে মুর সাহুকার | এ শরীরের দর্শন আগে 

সে কখনে! পায়নি, মন তার উত্ল হয়ে উঠেছে বেশ কিছুদিন ধরে । 

স্বপ্ে দেখেছে, এখান থেকেই পাবে সে তার সন্ন্যাস দীক্ষা । তাই 

জীবন পণ ক'রে সে ধাবিত হয়েছে । এমন বৈরাগ্যের উদয় যার 
হয়েছে, তাকে ঠেকানো কঠিন । তাই তে। এখানে অপেক্ষা করছি । 

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দয়ালদাস-বাবার তাবুর সম্মুখ আসিয়া 
দাড়ায় সেই বৈরাগ্যবান্ মানুষটি, কীদিয়া৷ লুটাইয়! পড়ে তাহার 
চরণ-ভলে । বার বার নিবেদন করে নিজের প্রাণের আকাজ্ষ| | 

সেই দিনই এক শুভ লগ্নে দয়ালদাসজী এই নবাগত মুযুক্ষুকে 

দান করেন সন্ন্যাস দীক্ষা । নব নামকরণ করেন দয়ানন্দ স্বামী। 

গুরুর নির্দেশে বৈরাগ্যময় তপস্ত। শুর করিয়। দয়ানন্দজী উত্তরকালে 
পরিণত হন এক সার্থকনাম! সাধকে। কাশীতে দীর্ঘদিন তিনি 



পরমহংন দয্ালদাস-বাব! ২২৫ 

অবন্থান করেন, তারপর দয়ালদাস-বাবার প্রিয় শিষ্য ও মণ্ডলী-নেত 
স্বামী আনন্দপ্রকাশজীর সঙ্গে থাকিয়া উত্তরভারতের নান৷ তীহে 
গুরুর ইন্সিত কর্ম অন্নদানব্রতে নিজেকে নিয়োজিত করেন । 

অন্তর্ধযামী মহাপুরুষ দয়ালদাস-বাবা অপর যে লোকটির জন্ব 
লাহোরে সেদিন অপেক্ষ। করিতেছিলেন, এবার সেও আসিয় 
উপস্থিত হয়। লোকটি জাতিতে জাঠ, বাড়ী লাহোরের অনতিদূরে 
গোছীগগাও-এ। দেশে তাহার চাষবাসের ভাল খামার আছে, বেশ 
সঙ্গতিসম্পন্ন লোক। কিন্তু একমাত্র কন্ঠাটিকে নিয়া এই জাঠ 
জোতদার বড় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কন্যাটি উন্মাদ রোগগ্রস্তা, 
ডাক্তার কবিরাজ ডাকাইয়! দীর্ঘদিন তাহার চিকিৎসা করানে' 

হইয়াছে, কোন ফল হয় নাই। গোছীর্গাও-এর বু লোক সম্প্রতি 
পরমহংস দয়ালদাস-বাবাকে দর্শন করিতে আসিয়াছে । তাহাদের 

মুখে বাবার যোগবিভূতির খ্যাতি শুনিয়াছে এই জাঠ। তাই উন্মাদ 
কন্যার রোগমুক্তির প্রার্থনা নিয়। সে ছুটিয়া আসিয়াছে । /: 

দয়ালদাসজীর চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া আর্ত তক্তটি কাদিতে 

কাদিতে বলে, “বাব!, এই কন্াটি ছাড়া সংসারে আর আমার আপন 
বলতে কেউ নেই । আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে কয়েক বংসর যাবৎ। 

শুধু এই কন্ঠাটিকে অবলম্বন ক'রে আমি দিন গুজরান করছি। আজ 

ক” বংসর হ'লো সে উন্মাদ হয়ে গিয়েছে । এখন সব চিকিৎসার 

বাইরে । আপনি কপ। ক'রে তাকে রোগমুক্ত করুন সেই সঙ্গে 
আমার প্রাণও রক্ষা করুন |” 

দয়ালদাসজীর চোখ দুটিও অশ্রু ছলছল হইয়৷ উঠিয়াছে। নে 
পূর্ণস্বরে কহিলেন, “বেটা, তোমার জন্তই যে আমি আজ এখানে 
অপেক্ষা করছি। আমার তো এর আগেই লাহোর ছেড়ে যাবার 

কথ ছিল । ওঠো, এবার শাস্ত হয়ে বসো, আর কেঁদে! না। তোমার 

কন্ত! আমার অপরিচিতা নয়। তার পুর্ব জন্মের খবর আমি রাখি । 

আসলে উন্মাদ রোগে সে ভুগছে না। তোমার ডাক্তার কবরেজর। 
ভুল করেছে, অনুস্থতার কারণ ধরতে পারেনি ।” 

"“লে কি মহারাজ |! তাহলে-_- 
১০ষ-১৫ 



২২৬ ভারতের সাধৰ 

“হা, বেটা, তোমার কন্তা হয়ে যে জন্মগ্রহণ করেছে, পূর্ব জরে 

সে ছিল যোগভ্রষ্ঠা সাধিরা । এ জন্মের গোড়াতেই তার পূর্ব শ্থতির 

কিছুট। উদয় হয়েছে, পুর্ব্বের যোগসিদ্ধির অনুভূতিও স্ষুরিত হবার 

অবকাশ খুঁজছে । তোমার কন্ঠ! উন্মাদ নয়, সে ভুগছে যোগজ 

ব্যাধিতে । আমি আশীর্বাদ করছি, আজ থেকে সে ভাল হয়ে উঠবে, 

খুঁজে পাবে সে নিজ সাধনার ভিত্তিভূমি ) 
আর্ত জাঠ তক্তটির হৃদয় হইতে পাষাণ ভার নামিয়া যায়। 

করজোড়ে সে নিবেদন করে, “মহারাজ, আপনার অসীম কপার কথা 

এতদিন লোক মুখে শুনে এসেছি, এবার তা নিজে অন্ুভব ক'রে 

ধন্য হলাম। মহারাজ আর একটু কৃপা এ অধমকে করুন। আপনার 

চরণাম্বত আমায় দিন, গোছীগাও-এ ফিরে গিয়ে আমার কন্তাকে 

তা পান করাবে ।” 

“বেটা, তার কোন আবশ্যক নেই। তবে একটা কাজ তুমি 

করবে। তোমার গৃহে একটি ছোট শিবমন্দির তৈরী ক'রে দাও, 

তোমার কন্ শিব বিগ্রহের পুজো। ও জপধ্যান নিয়ে থাকুক । আমি 

আবার আশীর্বাদ করছি। তার পুর্ব জগ্মের সাধন! এবার সার্থক 

হয়ে উঠুক, মোক্ষের পথে সে এগিয়ে যাক্।” 

ভক্ত জাঠটি আনন্দে বাবার এই নির্দেশ মানিয়া নেয়। তারপর 

বনু কাকুতি মিনতির পরে দয়ালদাস মহারাজের চরণাম্ৃত সে সংগ্রহ 

করে, রওন! হয় স্বগ্রামের দিকে | 

' “অন্নদানে বাবা দয়ালদাসের ক্ষমতা অদ্ভুত ছিল। অক্সাদি 

প্রস্তুত হইলে তিনি শুধু একবার সেই সমস্ত ব্বয়ং দর্শন করিতেন ও 

সদ্গুরুর কৃপা! প্রার্থন৷ পুরর্ষক সাধুদিগকে পরিবেশন করিবার অন্গুমতি 

দিতেন। জান! নাই শুনা নাই, অনাহত, রবাহৃত কত লোকই যে 

তোজন করিতে বসিত তাহার সীম! নাই | কিন্ত কখনও কোন দিনও 

স্বামী দয়ালদাসের ভাগ্ারে অঙ্গের ননতা হয় নাই। একবার 

স্ববীকেশে সাধু ভোজনকালে যতগুলি সাধুর অক্স প্রন্তত ছিল, 

তদতিরিক্ত অন্যান আট শত সাধু উপস্থিত হইলেও সেই অঙ্্েই 

সকলের পরিপুর্তি হইয়াছিল, বরং কিছু জয় উছতও ছিল । 
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পত্তিনি ষে তীর্থে বা যেখানে যাইতেন, তাহার নাম গুনিলেই 
'দোকানদারগ্ণ তাহার মণ্ডলীর জন্য যত ত্রব্য আবশ্যক হইত সমস্তই 
সরবরাহ করিত। মুল্য কে দিবে, দোকানদার তাহা কখনও জিজ্ঞাসা 

করিত না। কোন চিঠা নাই, পত্র নাই, স্বামী দয়ালদাসের নাম 
শুনিলেই দোকানদার দ্রব্য দিতে কুঠটিত হইত ন!। তিন হাজার, 
চার হানার টাকার সামগ্রী দিল, তবু দোকানদার টাকার তাগিদ 
করিত না। তাহারা জানিত, স্বামীজী সেই স্থান ত্যাগ করিবার 

গুর্ব্বেই কেহ ন1 কেহ সেই টাক পরিশোধ করিবেই করিবে | বস্তুতঃ 

তাহাই ঘটিত। তজ্জন্য স্বামীজীকে বা! দোকানদারকে কোন চিন্তাই 
কবিতে হইত না। 

“১২৯৭ সালের হরিদ্বার কুস্তমেলার শেষে যখন স্বামীজীর 
নগুলীর স্থানান্তরে যাওয়া! স্থির হইল, তখন মণ্ডলীর একজন সাধু 

আসিয়! বলিলেন যে, দোকানদার প্রায় সাত-আট হাজার টাকার 

সামগ্রী যোগাইয়াছে, ভক্তগণ প্রায়ই তাহা পরিশোধ করিয়াছেন, 
কিন্ত এখনও আটশত টাক। তাহার বাকী আছে। 

স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন, _তজ্জন্ তুমি উদ্বেগ করিও না, এ 
ঝণ পরিশোধ করিয়া তুমি ছুইশত উদ্ধত্ত দেখিতে পাইবে । সাধু 
নীরব রহিলেন। 

অন্তর্ধ্যামী সিদ্ধ মহাপুরুষের বাক্য মিথ্যা হইবে কেন? তাহার 
পরিদিন কোথা হইতে একজন ধনাঢ্য ভক্ত আসিয়া স্বামীজীর চরণে 

এক হাজার টাকা ভেট দিয়! প্রণাম করিলেন, সকল লোকে দেখিয়া 
অবাক হইল। দোকানদারের আটশত টাকা পরিশোধ হইয়া 

সাধুদের জন্ত হুইশত টাক! উদ্বংস্ত রহিল ।১” 
পরমহংস দয়ালদাস-বাধার মগ্ডলীতে অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখার 

প্রথা নাই। যন্ত্র আয় তত্র ব্যয়। সেবকের! জানাইলেন, “বাবা, 
এই উদ্ধত হইশত টাক] নিয়ে কি কর! হবে, আপনি নির্দেশ দিন ।” 

ভিন্ন মণ্ডলীর কয়েকটি প্রবীণ ও নবীন সন্স্যাসী দূর দেশ হইতে 
মেলায় আসিয়াছেন, আশ্রয় নিয়াছেন দয়ালদাস-বাবার ছাউনিতে । 

১ খিদ্ধাবধৃত দয়ালফান মামী £ প্রীমৎ পূর্ণানন্দ শ্বরাপ । 
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দয়ালদাসজী তৎক্ষণাৎ তাহাদের কাছে ডাকাইলেন, শির আদেশ 
দিলেন, “উদ্ধত্ত টাকা সম্পর্কে ছুশ্চিন্তার কোন কারণ নে? এই 
সাধুদের ট্রেনভাড়া ও-থেকে দিয়ে দাও। তারপরে যে কটি টাক 
বাঁচবে, ত৷ দিয়ে ওদের হু'একটি শাস্ত্গ্রস্থ আর বহির্বাস কিনে দাও 
দব ল্যাঠা চুকে যাক্।” * 

রাজপুতান! আলোয়ারের প্রসিদ্ধ মোহাস্ত বাব! ভগবান্দাসজী 
এক সময়ে কয়েক বৎসর ব্যাপিয়। দয়ালদাসজীর জমায়েতের সঙ্গে 
ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। সে-বার কুরুক্ষেত্রে এক 
এক বিরাট ধর্মমমেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে । দয়ালদাসজীও সেখানে 
তাহার মণ্ডলী ও আশ্রিত সাধু সন্স্যাসী নিয়! উপস্থিত। 

সাধু, দর্শনার্থী ভক্ত ও কাতালীদের ভোজনের ঢালাও ব্যবস্থা। 
রোজ সহআাধিক ব্যক্তিকে অন্নদান করা হইতেছে । এই সময়ে 

তাগ্ডারার সব ভার ছিল বাব! ভগবান্দাসজীর উপর | মেল! শেষ 

হইয়! গেলে দেখ। গেল, ধনী শেঠ ও দর্শনার্থীদের প্রদত্ত সব টাক! 
খরচ হুইয়৷ গিয়াছে এবং দোকানদারদের প্রাপ্য টাকা সবটা তখনও 

শোধ কর! যায় নাই। ছুই হাজার টাকার উপর দেন৷ রহিয়া গিয়াছে । 
অথচ ছুই একদিনের মধ্যে তাবু ভাঙিয়া দেওয়া হইবে। 

ভগবান্দাসজী ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাই দয়ালদাসজীর সম্মুখে গিয়া 

উপস্থিত। কহিলেন, “মহারাজ, আমাদের সবাইকে তো এবার 
এ স্থান ত্যাগ করতে হবে । কিন্তু দোকান বাকীর টাকার তো৷ কোন 

ব্যবস্থা নেই। কি উপায় হবে ?” 

“টাকাটা! এখানে ব্যয় কর! হয়েছে কেন? সাধুদের জন্যই 

তো? 

“আজ্ঞে হা ।” 
“আমি তো আমার বেট! বেটার বিয়ের জৌলুষে খরচ করিনি? 

তুমি এতো হশ্চিস্তায় পড়েছে! কেন? সদ্গুরু সব সময়েই এ সব 

ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছেন, প্রতিদিন তা প্রত্যক্ষও ক'রছে! | বে এই 

চিত্বচার্চল্য কেন ?” টু 
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হই দূ. পরেই দেখ গেল, এক সিন্ধী বণিক কুরুক্ষেত্রে আসিয়া 
উপন্থিঞ্ঁয: . দয়ালদাস-বাবা এখনো মেলা-ক্ষেত্রে রহিয়াছেন শুনিয়া 
তিনি ছুটিয়া আসিলেন। দণ্ডবং প্রণাম করিয়া এই শেঠ ছুই হাজার 
টাকার একট।| পুটুলী বাব! মহারাক্ষের চরণতলে বাখিয়া দিলেন । 

তৎক্ষণাৎ দয়ালদাস-বাবা ভাগ্ডারার ভারপ্রাপ্ত কন্মী ভগবান্দাস- 
জীকে ডাকাইয়! আনিলেন। সহান্তে তাহাকে কহিলেন, “এই নাও 
বেটা, সদ্গুরু কপা ক'রে এই টাকা আজ পাঠিয়ে দিয়েছেন। 
দোকানদারদের প্রাপ্য টাকা এখনি পরিশোধ ক'রে দাও।| তারপর 
আমিও মগ্ডলী নিয়ে অন্যত্র রওন1 হই ।৮ 

এই কুমস্তমেলার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী, প্রবীণ সাধক, তারাপ্রসন্ন 
মুখোপাধ্যায় ধন্মপ্রচারক পত্রিকায় লিখেন £ 

“এই মহামেলায় রাজ। রাজেন্দ্রবর্গের প্রতাপ অপেক্ষাও সন্াসী 

সাধুগণের প্রভাব প্রবল বলিয়া! বোধ হইল । আখড়াধারী মোহাস্ত- 
গণের সাজসজ্জ। প্রধান প্রধান রাজাদিগের অপেক্ষা অধিক জাক- 

জমকের। হাতী, ঘোড়া, উট, নাগারা, দামামা, তুরী, ভেরী প্রভৃতির 

তুমুল ব্যাপার, এবং প্রত্যেক আখড়ার সহত্র সহত্র সাধু, গৃহস্থ 

অভ্যাগতের অবিরত অন্নদান দর্শনে আমাদের হাদয় উৎসাহ ও 

উল্লাসযুক্ত হইল । নাগা, আলেখিয়া, দঙ্গলী, অঘোরা, উর্ধবান্, 
নখী, ঠারেশ্বরী, পঞ্চতপা, মৌনব্রতী, শরশয্টী, কড়ালিঙ্গী, ফরারী, 
অস্তঘড়, গুদড়, স্থৃখড়, রুখড়, ভূখড় কুখড়, উখড়, ঘরবড়ী, স্বর্ঙ্গী, 

দশনামীসন্ন্যাসী, দাছৃপস্থী, নানকপম্থী, কবিরপন্থী, অবধৃত, ব্রহ্মচারী 
হংস, পরমহংস, খাকী, জটাধারী, কাণফাট। যোগী আদি কত শ্রেণীর 

কত সহত্র সহত্র সন্গ্যাসী যে আসিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। 

দেখিয়া প্রাণ জুড়াইল, হৃদয় শীতল হইল । চক্ষু সফল ও মানবজগ্প 

পবিত্র হইল । 
“এই মহা! মহধি মেলার যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই 

যেন ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, তপ্ত ও ভক্তির ফোরারা ছুটিতেছে দেখিতে 

পাই। এই মেল! প্রাণ ভরিয়! দেখিলে সংসারের লীলাখেলা আর 
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তাল লাগে না, জীবের বৃথা! মান অভিমান যেন কোীয়ি পলায়ন 
করে। 

“এবারে হরিদ্বারে স্নান করিতে আসিয়া আর একটি অলভ্য লাত 

হইল। কুমার শ্রীযুক্ত শ্রীকষ্প্রসন্ন পরিব্রাজক মহ্ধশয়ের সুযোগ্য 
দীক্ষাপ্ডর শ্রীমদবধূত দয়ালদাস স্বামীজী মহারাজের দর্শন পাইয়া 
কৃতার্থ হইলাম । তিনি সমস্ত জনতার প্রাস্তবর্তী নির্মল সৈকততভূমিতে, 
তৃণাচ্ছাদিত কুটিরে আসন করিয়াছিলেন । তাহার সহিত শত শত 
পরমহংস অবধূত ভিন্ন ভিন্ন কুটিরে আসন করিয়া বাস করিতে- 
ছিলেন। তাহার স্থাদীর্ঘ কায়া, উজ্জ্বল চক্ষু, প্রসন্ন বদন দর্শনে এবং ' 
গম্ভীর প্রেমাবেশপুর্ণ সম্ভাষণে হৃদয় মন পরিতৃপ্ত হইল। বহুদিনের 
পর তিনি তাহার দিগ্দেশ বিখ্যাত সুযোগ্য শিশ্ত কুমার পরিব্রাজককে 

(শ্রীকষ্ণানন্দ স্বামী ) পাইয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং 

বহু শাস্ত্রবেত্বা অন্যান্য সুশিক্ষিত সন্যাসী শিষ্য মণ্ডলীর সহিত তাহার 

পরিচয় করিয়া দিলেন । 

“ক্ামীজীর মণ্ডলীতে আমর কয়েকদিন পরিব্রাজক মহাশয়ের 
সহিত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গমন করিয়াছিলাম । যখনই যাই, তখনই 

দেখি কত কত শেঠ, সাহুকার, সর্দার, সাধু, সন্গ্যাসী, মোহাস্ত, ত্যাগী, 
সংযোগী, স্ত্রীপুরুষ তাহাকে অনবরত দর্শন ও প্রণাম করিতেছে। 
তাহার মহত্ব, তাহার সিদ্ধি, তাহার সদয় ভাব দর্শন করিয়া শত শত 

শির তীহার চরণে অবলুষ্টিত হইতেছে, এবং ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়া 
আশ্চর্য্য হইলাম যে যিনি কাহারও বাটিতে গমন করেন না, তাহার 
আশ্রমে প্রত্যহ অন্যুন চারি সহত্্ সাধু$ সন্গ্যাসী, গৃহস্থ, উদাসী, 
হুখী, কাঙ্গাল, আগন্তক, অভ্যাগত, পুরী মালপোয়।৷ মোহনভোগ 

অল্নব্যাঞ্জনাদি তৃপ্তিপুর্বক তোজন করিতেছে | ছুই বেল! হই প্রহর 
হইতে রাত্রি দশট! পর্য্যস্ত তাহার অন্নসত্রের দ্বার উন্মুক্ত । কিছু 
বলিতে হয় না, কে যেন কোথা হইতে অর্থ ও সামগ্রী আয়োজন 

করিয়া দিতেছে । তাহার জ্ঞানগন্ভীর ও প্রেমপুর্ণ বাণী যিনি একবার 

শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি প্রাণ মন খুলিয়া তাহাকে ভক্তি ন! করিয়া! 

থাকিতে পারেন না। ধন্ত তাহার তপঃশক্তি, ধন্ত তাছার ভগবন্তক্তি । 
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ৃ ॥ ছি তখনই দেখি তাহার দরবারে হয় শান্তের ব্যাখ্যা, ন! হয় 
রাজ, দংকীর্ভন না হয় সঙার্ভালাপ হইতেছে । মূতূর্তমাত্র 
কথায় সময় অপব্যয়িত হয় না।” 

১৩০* সালের ভাদ্র মান। দয়ালদান মহারাজ এই সময়ে 
কয়েকদিনের জন্য বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হন। সঙ্গে তাহার 
রহিয়াছে প্রায় তিনশত সাধুর এক বিরাট দল । অসি ঘাটের নিকটে 
এক আত্মকুপ্রে তাবু খাটানো হইয়াছে । তাহার দর্শনের জন্য ভীড়; 
করিয়াছে হাজার হাজার ভক্ত নরনারী। কেহ তাহার চর 

প্রণিপাত করিয়া অর্থ দিতেছে, কেহ দিতেছে বস্ত্র, ফলমূল ও মিষ্ট 

দ্বব্যাদ্দি| ত্যাগ বৈরাগ্যের মূর্ত বিগ্রহ দয়ালদাসজী তৎক্ষণাৎ এই 
সব ভেটদ্রব্য বিতরণ করিয়! দিতেছেন সাধু সন্ন্যাসী ও দীনহুঃখীদের 
মধ্যে। 

এই সঙ্গে সমাগত সাধু সঙ্জন ও গৃহস্থদের দিতেছেন তিনি 

শাস্ত্রের উপদেশ | বার বার কহিতেছেন, “হঃখের চিরনিবৃত্তি যদি 

চাঁও, সত্যকার আনন্দ যদি লাভ করতে চাও, তবে অনিত্য বস্ত 

ত্যাগ করো, তোগন্ুখকে দাও দূরে সরিয়ে | সদাই স্মরণে রাখো 
“অহং ব্রহ্মান্মি'_-এই পরম তত্ব। তুমি সেই সং-চিৎং-আনন্দময় 

ব্র্ধ ছাড়। মার কিছুই নও | বাসন! আর মায়। মমতার ফলে চিত্তে 

তোমার মল জমে গিয়েছে | ত্যাগ বৈরাগ্যের সাধন ক'রে, নিত্য 

অনিত্য বস্তর বিচার ক'রে এই মলকে দূরীভূত করো, পরম চৈতন্তময় 

আত্মনূর্য্য ভাম্বর হয়ে উঠবেন তোমার সাধনসত্তায় |” 

তক্ত দর্শনার্থীর! বিস্মিত হইয়া! দেখে পরমহংস দয়ালদাস-বাবার 

ছাউনিতে শুধু তাহার অনুগামী শিষ্কেরাই নয়, অপর সম্প্রদায়ের 
সাধুরাও পরম আনন্দে ও শান্তিতে বসবাস করিতেছেন। তির 
অন্প্রদায়ের এই সব সাধু সন্গ্যাসীর। দয়ালদাসজীর ব্যক্তিত্ব ও প্রেমের 

আকর্ষণে বীধা পড়িয়া গিয়াছেন। তাই তাহার দিব্য সঙ্গ লাতের 

জন্ক তাছারা এত ব্যাকুল । দয়ালদাসজীও এই সাধুদের ভালবাসেন 
নিজের মণ্ডলীর শিব্য তক্তদের মত। 
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দয়ালদাস-বাবার ব্বনামধন্ বাঙালী শিষ্য কৃষ্ণানন্দ স্বামীর শ্থায়ী 

বাসস্থান বারাণসীতেই। আরাধ্য গুরুদেবের আগমনে তাহার 

আনন্দের অবধি নাই। প্রতিদিনই অসিঘাটের বাগানে গিয়। তিনি 

গুরুদেবের চরণ দর্শন করেন, তাহার শ্রীমুখে বেদাস্তের তত্বালোচনা 
শ্রবণ করিয়া ধন্য হন। কুঞ্ণানন্দের প্রতিষিত যোগেশ্বরী মন্দিরের 
তখন খুব স্থুনাম। বনু ভক্ত ও সাধনার্থী সেখানে যাতায়াত করে, 
সাধক ও ধশ্মবক্ত! কৃষ্ণানন্দের উপদেশ লাভ করিয়া অধ্যাত্-জীবন 

গঠন করিতে প্রয়াসী হয়। নিজের মগ্ডলীসহ দয়ালদাসজী একদিন 

যোগেশ্বরী মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করিতে যান, কৃষ্ণানন্দের অনুরোধে 

সমাগত তক্ত নরনারীকে দান করেন সাধন-উপদেশ । 

- সেদিন বারাণসীর কয়েকজন খ্যাতনাম। পণ্ডিত দয়ালদাস-বাবার 

সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমিয়াছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে ইহাদের একজন 
প্রশ্পত করেন, “মহারাজ আপনি কোন্ স্বামী ?” 

প্রশ্নকর্তার উদ্দেশ্য- দয়ালদাসজী দশনামী সন্ন্যাসী স্বামীদের 

কোন্ বিভাগের অন্ততুর্তি, তাহ! জানিয়া নেওয়া । 
দয়ালদাস-বাব। সহাস্তে উত্তর দেন, “আমি শুধু স্বামী নই, 

আমি- দাস স্বামী । 

“এ কি কথ! আপনি বলছেন, মহারাজ ? সন্সাসী তো কখনো 

দাস হন না। সবাই তাহাদের জানে “ম্বামী? বলে” 
“পণ্ডিতজী, তবে শুনে রাখুন, সন্গ্যাসী মাত্রেই যেমন স্বামী, 

তেমনি তারা দাসও বটেন।” 

“এ বড় অদ্ভুত কথা । এর তাৎপধ্য তো! আমরা বুঝতে পারছিনে, 
ঘহারাজ।” 

“অদ্ভুত নয় পণ্ডিতজী, এটা যে পরম সত্য কথা |” 
“একটু বিশদ ক'রে বুঝিয়ে বলবেন কি ?” 

“তবে শুনুন । নিজ নিজ শিষ্যের কাছে প্রত্যেক সম্মাসী হচ্ছেন-__ 

বামী, আর নিজ নিজ গুরুর কাছে তারা--দাস।” 
“তাই তো, এ দিকট। তো আমরা তেমন ভেবে দেখিনি ।” 

“তাছাড়া, পণ্ডিতজী, ভেবে দেখেছেন কি, শুধু সন্স্যাসীদেরই 
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কেন স্বামী আখ্যা! দেওয়। হবে? আরে! অনেকেরই তো স্বামীস্ব 

রয়েছে; যেমন ধরুন_ ভূন্বামী, গৃহস্বামী। আসল কথাটা কি 
জানেন, সন্ন্যাসীদের লোকে স্বামী ৰলে ডাকে বটে, কিন্তু যারা যথার্থ 

সন্ন্যাসী তার জানেন যে তারা__ দাস, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যিনি মানব- 

জীবনে সম্ভব ক'রে তোলেন সেই গুরুদেবের তিনি একান্ত দাস ।” 

দয়ালদাস-বাবার এই মন্তব্য ও ব্যাখ্যা শুনিয়া অভ্যাগত 

পণ্তিতজী কিছুটা ভড়কাইয়। গিয়াছেন। এবার তিনি প্রশ্ন করিলেন, 

“মহারাজ, আপনার কথায় সব ধারণা যেন গুলিয়ে যাচ্ছে । আচ্ছা, 

দয়া ক'রে বলুন তে। আপনি কোন্ মঠের সন্গ্যাসী ?” 
উত্তর হইল, “গগন মঠের 1৮ 

“গগন মঠ? এর নাম তো কখনে। শুনি নি?” পণ্ডিতজীর 

চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ। 

বশ তো, আপনি কোন্ কোন্ মঠের নাম শুনেছেন, বলুন 

তো” 

“বড বড় খ্যাতনামা! মঠের নাম কে না জানে? এই ধরুন- 

শ্র্েরি মঠ, জেযাতিঃমঠ, সারদ1 মঠ, গোবদ্ধন মঠ।” 

পরমহংস দয়ালদাস-বাবার স্বর এবার গম্ভীর হইয়া উঠে- “বলতে 

পারেন, এসব মঠ কি সনাতন কাল থেকে প্রচলিত রয়েছে? না 

নৃতন কোন সাধকের দ্বারা প্রতিষ্টিত ?” 

“মহারাজ, এসব মঠ তো৷ প্রতিষ্ঠা করেছেন আচাধ্য শঙ্কর। 

“টত্বন কথ! কথ।, পণ্ডিতজী । কিন্তু, বলুন তো আচাধ্য শঙ্কর 

সার তার গুরুদেব শ্রীমৎ গোবিন্বপাদ স্বামী কোন্ মঠের সন্গ্যাসী 

ছিলেন ?” 

প্রশ্নকারী পণ্ডিত এবার এক প্রচণ্ড ধাকা খাইলেন। আর 

তাহার মুখ দিয়। কোন কথ! সরিতেছে ন। 

দয়ালদাস মহারাজ ঘুঢ় স্বরে কহিলেন, “নিত্য ও শাশ্বত পরম 

বন্ত পাবার 'অন্য ধার! সর্বস্ব ত্যাগ করবেন, পিতা মাতার পরিচয় 

নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে সন্স্যাস নেবেন, তাদের কি আবার সন্স্যাস- 

আশ্রমের পরিচয় বহন করে বেড়াতে হবে? নৃতনতর কৌলীন্ত 
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ঘোষণা করতে হবে ? স্মরণ রাখবেন, যেখানেই সম্প্রদায়ের পরিচয় 
সম্প্রদায়ের গণ্ী, বড় হয়ে ওঠে, সেখানেই জেগে ওঠে অভিমান: 

আর মে অভিমান হয় অখণ্ড পরমবোধের পরিপন্থী 1% 

নীরবে নতমস্তকে বসিয়া পগ্ডিতজী এতক্ষণ দূয়ালদা স-বাবাঁর 

কথাগুলি শু'নয়। যাইতেছিলেন। এবার মুদ্বম্বরে কহিলেন, “কিছু 

মহারাজ, আচার্য শঙ্করের মঠমালাকেই যে আজকের দিনের সাধ 
সন্ন্যাসীর। গ্রহণ ক'রে নিয়েছেন” 

“তারা ভালোই করেছেন, তাতে মঠমগুলীর সংখা। যেমন 

বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে মোহাস্ত ও সাধু সন্ন্যাসীর দল | এই সঙ্গে 

সাম্প্রদায়িক অভিমানও কম বেড়ে ওঠে নি। একথাটি সদাই স্মব 
রাখবেন, আচার্ধ্য শঙ্কর বা তার গুরুপরম্পরার কেউ ই কোন মনের 

অস্তভূক্ত সন্নাসী ছিলেন না। সেই জন্যেই আমি বলেছি-- আমি 

গগন মঠের সন্যাসী। অনাদি অনন্ত যে মহাকাশে ব্রন্মলালা! আক 

স্থষ্টির প্রবাহ অনন্তকাল ধরে বয়ে চলেছে, সেই মহাকাশই আমার 

মঠ__-আমার পরমাশ্রয় |” 

পণ্ডিতজী এবার তাহার আসন ত্যাগ করেন, ভাবাবেশে লুটাইয়! 
পড়েন পরমহংস দয়ালদাসজীর চরণ তলে । আর্্বকণ্ঠে কহেন, 
“মহারাজ, আপনার বিচার পদ্ধতি, আর আপনার উদার সার্বভৌম 

বাণী, আজ আমার ভেতর জাগিয়ে তুলেছে নৃূতনতর চেতনা । সন্ন্যাস 
জীবনের প্রকৃত তাংপধ্য আজ বুঝতে পেরেছি। আমি অবোধ 

অজ্ঞান, আপনি আমায় কপা করুন, চরণাশ্রয় আমায় দিন ।” 

পরিব্রাজনের পথে দয়ালদাসজী সে-বার সদলে গয়। হইতে 

রাজগীর অতিমুখে চলিয়াছেন। যাত্রার প্রাককালে গয়ার ভক্তের 

কহিলেন, “মহারাজ, রাজগীরের পথ বড় জনবিরল, পথে সমৃদ্ধ কোন 

গ্রাম নেই। আপনি তিনশত লোকের জমায়েৎ নিয়ে চলেছেন, 
ভোজনের ত্রব্য তো পথে মিলবে না। বরং আমর এখান থেকেই 

প্রচুর আটা, ঘিউ, চিনি আপনাদের সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি |” 



পরমহংল দয়ালদাস-বাবা টু 

দঁয়ালদাস-বাব। গম্ভীর স্বরে বলিয়। দিলেন, “না । কোন খাগ্চবন্ধ 

এই জমায়েতের সঙ্গে দেবার প্রয়োজন নেই |” 

মণ্ডলীর ছুইজন প্রবীণ সাধু কহিলেন, “বাবা, তিনশত মৃত্তি 
আপনার জমায়েতে রয়েছে । জনহীন রাস্তায় এত লোককে আমর! 

কি ভোজন ক'রতে দেবো ? সবার কত কষ্ট হবে। এরা যখন দিতেই 

চাচ্ছেন, কিছুট। খাগ্য সঙ্গে নিয়ে নেওয়া মন্দ কি?” 

দয়ালদাস মহারাজ ম্মিতঠান্তে উত্তর দেন, “যদি গহস্থদের মত 

সমস্ত কিছু প্রয়োজ্জনীর জিনিষপত্র বহন করেই আমরা পথ চাল, 

ত৷ হলে গৃহ ছেড়েছি কেন বলতে পারো 2” 

“বাবা, অনাহারে এতগুলো লোকের কষ্ট হবে, এ ভেবেই মামর! 

কথাটি বলোছিলুম ।' 
“তোমাদের ওয় ভাবনার কেন কারণ নেই । সদ্গুর সব 

সময়েই তার কৃপাদৃষ্টি দিয়ে রেখেছেন এন্ঠ জমায়েতের ওপর | 
একথাটি কখনে। ভুলো না।” 

শিষ্য ও দেবকের। দয়ালদাস-বাবার আদেশ শিরোধার্য করিয়া 

রওন। হইলেন পদযা ত্রায় : 

বেল। তখন দ্বিপ্রহর | গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন মার্তগ পথচারীদের উপর 

অগ্নি বর্ণ করিয়া চলিয়াছে | সাধুর সবাই পথশ্রমে কাতর। 

ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে । এমন সময়ে পথিপাশ্বেই 

একটি ক্ষুদ্র গ্রামের বটবৃক্ষতলে জমায়েৎ আশ্রয় নেয়। সঙ্গে সঙ্গে 
দয়ালদাস-বাবার সম্মুখে উপস্থিত হন এক ভক্ত শেঠ। ভক্তিতরে 
প্রণাম নিবেদন করিয়া শেঠজী কহেন, “বাবা, আজ ছদিন হয়, তাবু 
খাটিয়ে, লোকজন নিয়ে আমি যে এখানে অপেক্ষা করছি । স্বপ্রে 

প্রত্যাদেশে পেয়েছি, আপনি এক বিরাট সাধু জমায়েৎ নিয়ে এই 
পথে যাচ্ছেন, আপনার সেবার জন্ত আমি যেন তৈরী থাকি ।” 

মহাত। দয়ালদাস-বাবার ছুই চোখে তখন হুষটুমির হাসি। শিষ্য 

সন্গ্যাসীদের দিকে তাকাইয়া। কহিলেন, “দ্যাখো, গৃহস্থের মত ভূতের 

বোঝা বয়ে আনে! নি বলেই, এই সঙ্জন গৃহস্থ তোমাদের সেবার 

জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন ।” 
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জমায়েতের এক প্রবীণ সাধু দয়ালদাসজীর দিকে তাকাইয়। 
সহাস্তে মন্তব্য করিলেন, “মহারাজ তগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ স্বমুখে 
বলে গিয়েছেন,- তেষাং নিভ্যাতিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্। 
আপনার বেলায় সব সময়েই এটা প্রভু প্রয়োগ করছেন, আর 

চাইছেন আমাদের জ্ঞানচন্ষু উদ্মীলন করতে ।” 
শেঠজীর লোকর। ভোজ্য বস্তু সব তৈরী করিয়াই রাখিয়াছে। 

সাধুরা বিশ্রাম করিয়া একটু সুস্থ হইলেই, তাহাদের সম্মুখে ভাডে 

ভাড়ে জড়ো করা হইল গরম লুচি, হালুয়া ও মালপোয়া। সবাইকে 
পবিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া ধন্মপ্রাণ শেঠজী বিদায় গ্রহণ 
করেন, পরমহংম দয়ালদাসজীর জমায়েৎ আবার চলিতে থাকে 

রাজগীরের পথে। 

১৩৩০ সালের প্রয়াগ কুস্তমেলা ৷ প্রতিবারে মত এবারও এই 

ধন্মসহামেলায় দেখা যায় দয়ালদাস মহারাজের বিপুল প্রতিপত্তি ও 

জনপ্রিয়তা । শুধু তাহার নিজন্ব মণ্ডলীর সাধু ও গৃহস্থেরাই তাহার 
সত্রে ভীড় করে নাই, অপরাপর সম্প্রদায়ের সন্যাসীরাও আশ্রয় 

নিয়াছেন এই উদার, সদানন্দময়, আত্মন্ছানী মহাপুরুষের কাছে। 

দয়ালদামজীর পরম আনন্দ অন্নদানে আর বেদাস্তের তাগ-বৈরাগ্যের 
ব্যাখ্যানে। তাই তাহার তাবুটিকে কেন্দ্র করিয়া মুমুক্ষু ও বুভূক্ষুর! 
গড়িয়! তুলিয়াছে এক বিরাট জমায়েৎ। ভক্ত দর্শনার্থী ও কৌতুহলী 
তর্থযাত্রীরাও বাবার দর্শন ও আশীর্বাদ লাভের জন্য আসিতেছে 

দলে দলে। 

ধর্মপ্রচারক পত্রিকায় এ সময়কার আনন্দময় পরিবেশটির এক 

মনোজ্ঞ বর্ণন। দিয়াছেন স্বামী রামানন্দ ভারতী । পুর্ববাশ্রমে ইনি 
পরিচিত ছিলেন রামকুমার বিগ্ভারত্ব নামে ; ব্রা্মলমাজের অন্যতম 

প্রচারক রূপে ইনি দক্ষতার সহিত কাজ করিতেন | ভারতী "মহারাজ 

লিখিয়াছেন £ 
«আমর! কোন মণ্ডলীর অন্তর্গত না৷ হইলেও পরমহংস পরিব্রাজক 

বাব। দয়ালদাস স্বামীর মণ্ডলীর মধ্যে অবস্থান করিতাম। বাবা 



পরমহংস দয়ালদাস-বাবা ২৩৭. 

দয়ালদাসের অপুর্বব ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বাব! দয়ালদাসের 
উদারতা, প্রেম, দীনের প্রতি দয়া, শিষ্য বাৎসল্য উপমার যোগ্য । 

বাবা দয়ালদাদ একজন যাযাবর সন্যাসী। তাহার মঠ নাই, মন্দির 

নাই, বাসস্থানের কিছুই ঠিক নাই, তিনি যেখানে যান, তাহার সঙ্গে 

সঙ্গে শত শত ভক্ত শিষ্য আছেন । এই কুস্তমেলা বসিবার অন্যান 

একমাস পৃরবের শিষ্যদিগকে আজ! দ্রিলেন,_-তোমর1 মেলায় যাইয়া 

সত্র খুলিয়া দাও, যে সব সাধুর! পূর্বেব যাবেন, তাহাদের ভিক্ষার যেন 
কোন কট না হয়। 

“তাহার আদেশ অনুসারে মহাতা! দয়ালদাস স্বামীর শিষ্যেরা 

আসিয়! মেলাক্ষোত্রের পুরদিকের রেতীর পরপারে অন্নসত্র খুলিয়া 

দিলেন। সাধুদের বাসের জন্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কুটির সকল নিম্মিত 

হইল এবং সদাত্রত কাধ্য আরম্ভ হইল । বাব! দয়ালদাস যেখানে 

ছাউনি করিলেন, তাহার নিকটবর্তাঁ স্থানে সিন্ধের নানকসাহী 

সাতবেল। মঠের ও স্বামী কেশবানন্দের ছাউনি হইয়াছিল! ন্বামী 
দয়ালদাসের মগ্ডলীতে একটি পট্টাবাস ছিল, কিন্তু তাহাতে তিনি বাস 
করিতেন না। সেই পট্টাবালে অপরাপর সাধু বাস করিতেন, এবং 
ধর্মগ্রন্থ রক্ষিত হইত ; তিনি সামান্য কুটিরে অপরাপর সাধুর স্ায় 
বাস করিতেন, সমস্ত দিন প্রায় বালুর মধ্যেই বসিয়া থাকিতেন ও 

অপরাপর সাধুদিগের ও ভিক্ষার্থী কাঙ্গালিদিগের তত্বাবধান করিতেন। 
কখন কখন দেখিয়াছি পাঁচ সাত শত সাধু, এবং পাঁচ সাত শত 

কাঙ্গালি ভোজন করিতে বসিয়াছে, মহাত্ব। দযালদাস তাহাদের এক 

পার্থে জোড়হস্তে দণ্ডায়মান আছেন। কখনো তিনি বালুর মধ্যে 
বসিয়া আছেন, ধনী মানী গণামান্য শত শত লোক তাহাকে ঘিরিয়া 

বসিয়া আছে। কি সুন্দর দৃশ্য ! 

“বাবা দয়ালদাসের ভাণ্ডার অফুরস্ত--চাবিদিক হইতে আহারীয় 

দ্রব্য আসিয়! তাহার ভাগ্ডারে পুঁজি হইতেছে, আর সাধু দরিদ্র- 
দিগকে বিতরিত হইতেছে | কোন বিচার নাই-__যে চাহিতেছে, সেই 

পাইতেছে। পাত৷ লইয়৷ বসিলেই হইল | অবারিত দ্বার । 

*কোন এক সময়ে.বাব। দয়ালদাসকে একজন সাধু বলিয়াছিলেন, 
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আপনি আপামর সাধারণকে অন্ন বিতরণ করেন কেন? সাধু 
ভোজনে বিশেষ ফল আছে, সাধুদিগকেই অন্ন বিতরণ করুন ।, 

“উত্তরে ঘাবা বজিলেন, “সকলেরই একটা মর্ধ্যাদা আছে, রাজ। 
আমিলে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে ; পণ্ডিত আসিলে তাহাকে 
যথাযোগ্য সম্মান দিতে হইবে । আহারট। ক্ষুধার মর্যাদা দান মাত্র। 
সাধু ভোজনে কেবল সাধু ভোজনের ফল হয়, কাঙ্গালি ভোজন 
করাইলে শিব ভোজনের ফল; কারণ তাহাদের মধ্য অধিকাংশই 
বন্ত্রহীন ” বাবার এই উত্তর শুনিয়! সাধুটি অবাক হইয়া গেলেন ।” 

কুস্তস্থানের মিছিল চলা সবেমান্র শুরু হইয়াছে । বিভিন্ন মণ্ডলী 
ও আখডার মোহাম্তেরা, কেহ হাতীর উপরে কিংখাবে মোড়ানো 
হাওদায় কৌপীনবস্ত হইয়া সমাসীন। কেহ বা অদ্ধনগ্ন অবস্থায় 
ঘোড়ায় চাপিয়া চলিয়াছেন। আর আগে পিছে চলিয়াছেন রূপার 

আশাশোটা হস্তে শত শত অন্থগামী সন্ন্যাসী | পতাকা ধ্জা, ত্রিশূল 
ও সম্যাস দণ্ডের ছড়াছড়ি চতুর্দিকে । গঙ্গার তটভূমি আর আকাশ 
বাতাস লক্ষ লক্ষ সাধু সন্াসী ও ভক্ত গৃহস্থের আনন্দোল্লাস এবং 
জয়ধবনিতে তখন ভরপুর | 

জমায়েতের এক তকণ সন্স্যাসী দয়ালদালজীকে প্রশ্ন করিলেন, 
“মহারাজ, স্নানের মিছিল শুরু হয়ে গিয়েছে, এ দেখুন, গজবাজী 
সহ সাড়ম্বরে মোহাস্তেরা সবাই এগিয়ে আসছেন। আপনার মণ্ডলী 
চলবে কখন ?” 

পরমহংস দয়ালদাসজী তারতখ্যাত এক প্রকাণ্ড সন্যা।সীমগ্ডলীর 
অধিপতি। কিন্তু চাল চলনে ব্যবহারে কোন আড়ম্বর তাহার নাই, 
নিরভিমানতার মূর্ত বিগ্রহ তিনি | সন্ন্যাসীটির প্রশ্নের উত্তরে সবিনয়ে 
কহিলেন, “বেটা, আমি ইচ্ছি সাধুদের দাস। অতি গরীব আমি, 
নিজের বলতে একট। কানাকড়িও নেই। আমার আবার ধুমধাম 
কি? মিছিলে যোগ দেবার সামর্থ্যই বা কই? মূলবান জিনিষপত্র, 
গজবাজী, রূপৌর হাওদা আমার কিছুই নেই। কি এশ্বরধ্য দেখাবো 
আমি সবাইকে, বলতো 1” 

“সে কি মহারাজ | বার জমায়েতে হাজার হাজার লোক রোজ 
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বিজধূ্তীকে গরীব বলবো! কি ক'রে ।” বিস্মিত হইয়া উত্তর 
সে-বার পন্নযাসী | 

সহাস্তে দয়ালদাস বলেন, “বেটা, সব সময়ে মনে বাখবে, লোকে 

মন্ন পাচ্ছে অন্নপূর্ণী মায়ীর দরবারে, আমার দরবারে নয়।” 
দর্শনার্থী শেঠ ও সম্পন্ন গৃহস্থ! বাবার চরণে ভেট দেয় তোড়া 

তোড়া টাকা, গাঁট গাঁট লুক, শাল, কম্বল, বস্ত্র, ট্রগী প্রভৃতি । আর 
“সই মুহুর্তেই দয়ালদাসজী এসব ভেটের দ্রব্য বিতরণ করিয়। 
'দতেছেন সাধু সন্ন্যাসী ও দীন দরিদ্রদের মধ্যে । 

জনৈক সরল হৃদয় গৃহস্থ ভক্ত প্রশ্ন করেন, “বাবা, দেশের নান! 
'ঞ্চল থেকে ভারে ভারে এত সব দ্রব্য কেন আসছে, কেন এখানে 

পনার চরণতলে স্পীক্কত হচ্ছে, এর কারণ কিন্তু কিছুই বোবা 

মাচ্ছে না। এ কি আপনার ইন্দ্রজাল ন। যোগবিভূতির খেলা ?” 
দয়ালদাসজী উত্তগ্ে হাসিয়া বলেন, “বেটা, এ রহন্য তুমি ভেদ 

করতে পারছে না? আচ্ছা আমি তোমায় গোপন কথাটি ভেঙে 

বলছ। এ সব বস্ত্র আমাব কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন রুপাময়ী 
পন্নপুণাজী । জানতো বেটা 

দে কে। দেং হ্যায় জাহ। তাহ। সে আন। 

অন্ দে মাওৎ ফিরে সাহেব ন স্থুনে কান্॥ 

-যে মানুষ নিজে কোন বস্ত ভোগ না করে অপরকে দান 

করেন, ভগবান্ যে কোন স্থান থেকে এনে তার কাছে পৌছে দেন 

£প সব বস্ত।| 'আর যেমানুষ কখনো দান করে না, লেদ্বারে ঘারে 

'ভক্ষ1। মেগে বেড়ালেও তার আবেদন কখনো পৌছে ন1 ভগবানের 
কানে। 

শুধু এদেশের বিভিন্ন কুম্তমেল। ক্ষেত্রেই দয়ালদাস-বাবার মহিমা 
প্রচারিত ছিল না, ভারতের সব্ব অঞ্চলে, সব্ধ্ব তীর্থ ও সাধনগীঠে ছিল 
এই সিদ্ধ মহাত্বার জয় জয়কার। তাছাড়া, তাহার কৃপাপ্রাপ্ত প্রতিভাধর 

সন্সযাসী শিষ্যদের মধ্যে অনেকে ছিলেন অধ্যাত্বরাজ্যের এক একটি 

দিকপাল । সাধন-এই্বধয, ধর্দমতত্বের ব্যাখ্যান, বাগ্মিতা ও সংগঠন- 
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শক্তিতেও অনেকে ছিলেন অতুলনীয় । ইহাদের মধ্যে উদ্োধু 
বড়দর্শনবেত্া! স্বামী আনন্দ প্রকাশ, মগ্ুলীশ্বর জগদীশান 
অবধূত সুন্দরদাসজী, স্বামী আত্মানন্দ, স্বামী" বিশুদ্ধানন্দ, দিগন্বরাবধৃত 
মুক্তানন্দ, পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ, সাধু চৈতন্যদেবজী, শ্রীমৎ ত্রহ্ম- 
প্রকাশজী, পরমহংস রামেশ্বরানন্দ স্বামী, মৌনী মহারাজ, শঙ্করানন্দ 
স্বামী, মোহাস্ত রামন্বরূপজী, স্বামী গঙ্গেশ্বরানন্দ, স্বামী বালানন্দ 

(কাশী), স্বামী সর্ববানন্দ প্রভৃতি 1১ 
দয়ালদাস-বাবার গৃহস্থ শিষ্য তত্তদের সংখ্যাও ছিল অগণিত ৷ 

ভারতের সর্বব তীর্থে, শহরে ও জনপদে কয়েক শত সাধুর জমায়েত 
নিয়া তিনি পরমানন্দে ঘুরিয়া বেডাইতেন । আর এই সময়ে শক্তিধর 
মহাপুরুষ জাতিবর্ণ নিধিবশেষে এবং ধনী দরিদ্রের কোন তারতম্য না 
করিয়া আর্ত ও মুমুক্ষু গৃহস্থদের করিতেন কূপা বিতরণ । নাভার বৃদ্ধ 
মহারাজ ধন্মপ্রাণ হীরাসিংজী দয়ালদাসজীকে দেবতা জ্ঞানে সেব। 

পুজা করিতেন। পাতিয়ালার তৎকালীন মহারাজা দীর্ঘদিন অপুত্রক 

ছিলেন | পরমহংস দয়ালদাসের অক্লান্ত সেবা করিয়া মহারাজ। 

তাহার কপাভাজন হন, লাভ করেন একটি পুত্ররত্ধ। পাতিয়ালার 

প্রভাবশালী মন্ত্রী সর্দার গুরুমুখ সিংজীও দয়ালদাসন্জীর অন্যতম 
অন্গৃহীত তক্ত । বাবার বৃহৎ জমায়েতের সেবায় সর্দারজী চিরদিন 

অকাতরে অর্থ দান করিয়৷ গিয়াছেন। মাঝে মাঝে চাতুম্মাস্ত কালে 

কয়েক শত সন্যাসীনহ তিনি দয়ালদাসজীকে আহ্বান কাঁরতেন, 

কাহার মণ্ডলীর সেবা-পরিচধ্যা করিয়! হইতেন কৃতকৃতার্থ। 

দয়ালদাসজীর সত্রে ও জমায়েতে রাজ।, রাজমন্ত্রী, শেঠ বণিকেরা 

যেমন অর্থ ও দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করিতেন, তেমনি হাজার হাজার 

দরিদ্র তক্তও প্রাণপণে আত্মনিয়োগ করিত তাহার ভাগারা ও দীন 
হুঃখীর সেবা-কর্মে। রাজ। প্রজা, ধনী নির্ধন, ব্রাহ্মণ শুদ্ধ সকল তক্তই 

এই উদার মহাপুরুষের মণ্ডলীন্ত্রে বিধৃত থাকিত নানা রঙের নানা 
ওজ্জল্যের রত্বখণ্ডের মত। 

৮ ১ স্য বেজলী, ক্যালকাটা-__-১৩. ৪, *৯ 



| 
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বিজয়কষঃ গোস্বামীর সার্থকনাম! শিষ্য মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা 
সে-বার প্রয়াগ কুস্তমেলায় দয়ালদাস-বাবার মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করেন। 

এই প্রত্যক্ষ দর্শনের তথ্য তিনি সঞ্জীবনী পত্রিকায় প্রকাশ করেন। 
তিনি লিখিয়াছেন, “মহাত্ম। দয়ালদাস পঞ্জাব সাধু সম্প্রদায়ের এক 
প্রধান ব্যক্তি । প্রসিদ্ধ বক্তা, কৃষ্ণানন্দ স্বামী মহাশয় দয়ালদাসেরই 

মন্ত্রশিষ্য। এই আশ্রমে আমরা সানাহার করিলাম। দয়ালদাসের 
আশ্রমে যাহা দেখিলাম তাহ! অতি অদ্ভুত। আলামুলন্থিত হস্ত, সুদীর্ঘ 

কায়, গৈরিকধারা দয়ালদাস-বাবাকে আমর! ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম 
করিলাম । তিনিও আশীর্বাদ করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাস! করিলেন। 

মহাত্মা দয়ালদাস কতকালের আত্মীয়ের ম্যায়, যে কয়দিন কুম্তমেলায় 

থাকিব, আমাকে তাহার নিকট থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিছু 

কিছু উপদেশ শুনিলাম। সদ্গুরু বাণীতে সে সমস্ত উপদেশ আছে, 

সে সমস্ত অতিশয় দুর্লভ । সেই সমস্তের যদি বাঙ্গলায় অনুবাদ হয়, 

তবে তাহা দেশের একটি বিশেষ সম্পত্তি হইবে১। 

“দয়ালদাস মহারাজের এক শিষ্যকে দেখিলাম, তিনি মাঘমাসের 

আরম্ত হইতেই কিছুই আহার করেন নাই, যেদিন তাহাকে দেখিলাম 

সেদিন ২৪শে মাঘ|। তিনি অতি বিনশ্রভাবে আমাদিগকে কিছু 

ধন্মোপদেশ দিলেন । শেষ কথা দয়ালদাসের সদাব্রত। দয়ালদাসের 

সদাব্রত কুস্তমেলার একটি বিশেষ বিষয়। প্রয়াগে ছংখী দরিদ্রের 
অন্ত নাই, কত লোক যে অনাহারে দিন কাটায়, তাহার খবর কে 

রাখে? দয়ালদাসের আশ্রমদ্বার একমাসকাল তাহাদের জন্য উন্মুক্ত 
ছিল। অন্যান আশ্রমে কর্তৃপক্ষের সাধুসেবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি 
থাকে, তাহার পরে কাঙ্গাল-তোঙ্জন। কিন্তু দয়ালদাসের সাধু কাঙ্গাল 

সকলই সমান। একদিন একজন বলিয়াছিলেন যে, আপনার সাধু- 

ভোজন অপেক্ষাও কাঙ্গাল-ভোজনের দিকে অধিক দৃষ্টি, ইহার 

কারণ কি? 

১ দয়ালদান-বাবার উপদেশ সংগ্রহ হিন্দি ভাষায় বিচার প্রকাশ নামে 
লঙ্কলিত হয়। এই পুম্তিকায় বাংল। অন্বাদ কাশী যোগাশ্রম হইতে শ্রীকামাধ্যা 
নাগ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল | 
ষ্ঠ ওম-১৬ 
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“দয়ালদাস উত্তর করিলেন, “সকলেরই এক এক প্রাপ্য অধিকার 

আছে। রাজার প্রাপ্য সম্মান ও অভ্যর্থনা, সাধুর প্রাপ্য অভিবাদন 

ইত্যাদি, সেইরূপ অন্ন কেবল ক্ষুধিত-ব্যক্তিরই প্রাপ্য, তাহাতে সাধু 
অসাধু বিচার কি? যদি পরিচ্ছদের মানমর্ধ্যাদা ধর তবে গৈরিকধারী 
সন্ন্যাসীদিগকে তোজনের ফল হয়, তবে বন্ত্রাভাবে নগ্রপ্রায় এই সমস্ত 

কাঙ্গানিদিগকে ভোজন করাইলে মহাদেব ভোজনের ফল হয়।? 

মহাত্মা! দয়ালদাসের সদাব্রত কি মহান্ ভাবব্যঞ্জক ! 

“দয়ালদাসের কোথাও কোন নিন্দিষ্ট আশ্রম নাই। তিনি বার 
মাস দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান, এবং যখন যেখানে থাকেন, 

সেইখানেই প্রতিদিন হাজার হাজার লোক তাহার অতিথি । কোন 
নির্দিষ্ট আয়ের উপর তাহার নির্ভর নাই। শিলাবুষ্টির ন্যায় চারিদিক 

হইতে টাক! ছুটিয়া আসে, একজন আসিয়া টাক ঢালিয়া দিলেন, 
এক শিশ্ত কুড়াইয়া নিয়া গেলেন এবং 'মআর একজন খরচ করিয়া 

ফেলিলেন। অর্থাপাদরজোপমা_ এ কথা ইহাদের আচরণে প্রত্যক্ষ 
হয়। সংসারীর সাধ্য নাই, এভাবে অর্থব্যয় করে| ইহাদের ব্যবহার 
দেখিলে ঘোর সংসারাসক্তেরও সংসার বন্ধন পলকের তরে ছিন্ন 

হইয়া যায়। 
“মহাত্মা! দয়ালদাস বক্তৃতা ও কীর্তন শুনিতে বড় ভালবাসেন, 

তাহার শিষ্য শ্রীকষ্ণপ্রসম্ন সেন মহাশয় মেলাম্থলে মাঝে মাঝেই 

বক্তৃতা করিতেন। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত গ্রভূপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী 
মহাশয়ের সঙ্গীয় লোকদের কীর্তন তাহার বড়ই তাল লাগিয়াছিল । 
আমাদের কাছে সেকথা তিনি বলিয়াছিলেন । দয়ালদাস দয়ার সাগর, 

ভক্ত প্রেমিক, তিনি প্রেমহীন কন্ধী বা কর্মহীন সন্গ্যাসী নহেন |” 

এই কুস্তমেলায় লক্ষ লক্ষ ভক্তজ্নের সমাগম যেমন হয়, তেমনি 

মঠমগ্ডলী আখড়ার মোহান্ত ও শেঠেরাও সদাত্রতের জন্য ব্যয় করে 

লক্ষ লক্ষ টাকা। নিক্ষিঞ্ন মহাপুরুষ দয়ালদাস-বাবার মণ্ডলীর 
মাধ্যমেও কম টাক এসময়ে ব্যয়িত হয় নাই। 

এক কৌতুহলী দর্শনার্থা সেদিন দয়ালদাসজীর তাঁবুতে আসিয়। 
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তাহার এক শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করেন, “এই মেলার সদাত্রত ও 

দানসত্রে যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেল, তার স্থায়ী ফল 

বা গঠনমূলক কাজ কি হলো? দেশের কি কল্যাণ সাধিত 
হলো?” 

শিশ্যটি উত্তর দিলেন, “দেখুন, সমাজতত্ব ও অর্থতত্বের সুক্ষ 

বিশ্লেষণ করার শক্তি আমার নেই । তবে, এতে যে দেশের কল্যাণ 

হচ্ছে, তা বিশ্বাস করি । কল্যাণ শব্দটির এক মোটামুটি অর্থ আমরা 

বুঝি-যাতে মানবাত্মার কল্যাণ হয়, হ্ৃদয়গ্রস্থি ভেদ হয়, তাকেই 

বলি সত্যকার কল্যাণ। সে কল্যাণ কিছুট! সাধিত হয় অর্থের 

সদ্যবহার দ্বারা, গঠনমূলক কাজ দ্বার । আবার অর্থকে ধুলি মুষ্টির 
মত জলে ফেলে দিয়েও এ কল্যাণ সাধন করা যায়।” 

*সেট। কি রকম 1” প্রশ্ন করেন দর্শনার্থী । 
“এই ধরুন, সেদিনকার মেলাক্ষেত্রের একটা ক্ষুদ্র ঘটনার কথা । 

আমাদের শত শত লোকের চোখের সামনে এটি ঘটলো | এক ধনী 
শেঠ দয়ালদাস-বাবাকে প্রণাম ক'রে এক বস্তা টাক। তার সামনে 

রেখে দিলো । মিনতি ক'রে বললো, বাবা, এ টাকাটা! আপনি সাধু 
ব৷ দীন হুঃখীর ভাগ্ারায় লাগিয়ে দিন, আমায় কৃতার্থ করুন ।” বাব। 

উত্তর দিলেন, “তা কি ক'রে হয়, বেটা? এখানে তো আজ আর 

টাক। নেওয়া যাবে না। আগে যার! দিয়ে গিয়েছে, তাদের টাকা 

সবটা খরচ না হলে তোমার টাকা খরচ করি কি ক'রে? তুমি বরং 

অন্য কোথাও যাও। লোকটি কত ক।কুতি মিনতি করলেন। 
কিন্তু বাবা পুর্ববৎ তাহার সিদ্ধান্তে রইলেন অটল । ভেবে দেখুন, 
এ ঘটনাদি ধার! প্রত্যক্ষ করলেন, টাকাকড়ি সম্পর্কে অনাসক্তি 

তাদের কত বেড়ে গেল, প্রাণে জেগে উঠলে! ত্যাগ বৈরাগ্যের 

হাওয়া। একে কি সত্যকার কল্যাণ বলে না?” 

প্রশ্নকারী ভক্ত দর্শনার্ধার অন্তরে কথা কয়টি আলোড়ন তুলিয়৷। 

দিল। নীরবে সেম্থান হইতে তিনি চলিয়! গেলেন। প্রয়াগে অনুষ্ঠিত 

কুম্তমেলার শেষে মণ্ডলীর তিনশত সাধু সমভিব্যাহারে দয়ালদাসঙ্জী 
কানপুরে আসিয়া ছাউনি ফেলিলেন। এবার এখানকার ভক্তদের 
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সহিত কিছুদিন অতিবাহিত করার পর তিনি গুজরাট ও পাঞ্জাব 

অঞ্চলে গমন করিবেন। 

হরিতক্তি প্রদায়িণী সভার আহ্বানে বাবার শিষ্য, ধর্মবক্তা কৃষ্ঠানন্দ 

স্বামীজীও তখন সেখানে উপস্থিত আছেন। তাবুতে আসিয়া ভক্তি- 
ভরে দয়ালদাস-বাবাকে তিনি প্রণাম জানাইলেন। প্রিয় শিশ্তকে 

আশিস্ জানাইয়া বাবা কহিলেন, “বেট! কষ্ণানন্দ, ভালই হয়েছে 
তুমি ঠিক এসময়ে কানপুরে উপস্থিত হয়েছ। এর পর এ অঞ্চলে 
আমার আর আসা হবে না, এ মরদেহে থাকাও হবে না। এই 

আমাদের শেষ সাক্ষাৎ |” 

“সে কি বাবা, এসব কি অলক্ষুণে কথ! আপনি আমায় বলছেন ?” 

কৃষ্ণানন্দের নয়ন দুটি অশ্রুসজল হইয়া উঠে । 

দয়ালদাস-বাবা এবার মৃদু স্বরে বলেন, “হা! বেটা, এবার শরীর 

আমি ছেড়ে দেবো | অনেক প্রাচীন হয়ে গেছে এটা ।” 

কৃষ্কানন্দ আর্ত স্বরে কহেন, “বাবা, আপনাকে পেয়ে অবধি 

সংসারের সব কিছু ভুলে আছি, আর দিন কাটাচ্ছি দিব্য আনন্দে। 

আপনি দেহ ছাড়লে যে আমর সবাই নিরাশ্রয় হয়ে পড়বো ।” 

শ্মিতহাস্তে দয়ালদাসজী বলেন, “বেটা, নিরাশ্রয় কেন হবে? 

আমার এ শরীরের সান্ধ্য তো বড় কথা নয়। আমার আত্মা, 

আমার শাশ্বত পরম সত্তাই হচ্ছে আসল বস্ত। তার সঙ্গে তোমাদের 

অনেকের যোগ সাধিত হয়েছে । সেই নিত্য, অখণ্ড পরম বোধটিকে 

মনের ভেতর ধরে রাখো, বৈরাগ্যময় তপস্তা চালিয়ে যাও । আশীর্বাদ 
করছি তৃমি সিদ্ধকাম হবে ।” 

কয়েক মাস পরে চাতুন্মাস্ত আসিয়া পড়ে । পাতিয়ালার রাজমন্ত্রী 

সর্দার গুরুমুখ সিং দয়ালদানজীর পরম ভক্ত । তাহার আস্তরিক 
ইচ্ছা! চাতুণ্মাস্তের কয়েকটি মাস বাব? মহারাজ তাহার কাছে অবস্থান 
করুন, সেবার সুযোগ দিয় তাহাকে ধন্ত করুন 

এ সাদর আমন্ত্রণ দয়ালদাসজী গ্রহণ করেন, প্রায় এক শত সঙ্গী 
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সাধু সন্ন্যাসী নিয়! উপস্থিত হন পাতিয়ালায়। সর্দার গুরুমুখ সিং-এর 
উদ্ভান বাটিকায় নির্দিষ্ট হয় তাহার মগ্ডলীর বাসস্থান । 

এ সময়ে হঠাৎ এক মারাত্মক পীড়ায় দয়ালদাস-বাবা আক্রান্ত 

হন। সেবক গুরুমুখ সিংজী এবং অস্তরঙ্গ তক্ত শিষ্যের1! উদ্দিন হইয়া 
উঠেন। পাতিয়ালার মহারাজের নির্দেশে চিকিৎসার সমস্ত কিছু 

ব্যবস্থা অবিলম্বে কর! হয়। শিষ্য ও সেবকের। প্রাণপণে করিতে 

থাকেন বাবার সেব। শুশ্রাধা। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা যতই বিফল হয়। 

রোগীর অবস্থা ক্রমে সঙ্কটাপন্ন হইয়া! পড়ে। 

একদিন সেবকদের ডাকিয়! বাব! কহিলেন, “মাধোলাল এসেছে ? 

আহা, বেটা, বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছে । তাকে ডেকে আনো 1” 
সেবকের৷ এ উহার মুখের দিকে চায়। কাহার কথা বলিতেছেন 

দয়ালদাসজী ? তাহারা প্রশ্ন করে, “কে এই মাধোলাল, বাবা ?” 

বাব৷ উত্তর দেন, রোহতক জেলায় গুরুদ্বার গাও-এ তার বাড়ী । 

আমার পুরোনে। শিষ্য | আমার সঙ্গে যে তার বড় জরুরী দরকার । 
সে এসেছে কি?” 

“না-_বাবা, এমন কোন লোক তো আসেনি 1” 

“তা হলে আমিই যাবো তার কাছে। হ্যা আজই যাবো, বড় 

জরুরী |” 

মেবকেরা তাবিলেন বাবা! রোগের প্রকোপে ভূল বকিতেছেন। 

একথা নিয়। আর তাহারা আলোচনা করিলেন না। 

দেহ ত্যাগের কিছুক্ষণ পুরে দয়ালদাস-বাব। সঙ্গীয় সাধু সন্যাসী 
এবং ভক্তদের নিকট ডাকিলেন। আদেশ মত উদ্যানের মধ্যস্থলে 

তাহাকে ধরাধরি করিয়া নিয়া যাওয়া হইল । 

প্রসন্নমধুর দৃষ্টি বুলাইয়৷ মহাপুরুষ সবাইকে জানাইলেন অন্তরের 
আশীব্বাদ। তারপর ধীর কণ্ে কহিতে লাগিলেন “আমার শরীর 
এবার চলে যাচ্ছে । তাতে তোমর! শোক ক'রে? না । আমার ভেতর 

যে নিত্য বস্ত, শাশ্বত বস্ত রয়েছে, তার সঙ্গে যোগ স্থাপন করে চলো, 

তবেই এগিয়ে আসবে পরম প্রাপ্তি।৮ 

একটু থামিয়৷ আবার তক্তদের কহিলেন, “আত্মার কথাই 
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চিরজীবন বলে আস্ছি, এই দেহ পড়ে যাবার সময়েও সেই কথাই 
বল্বো। আত্মা ব্যাপক, অনাদি ও অনস্ত। জন্ম মৃত্যু বলে কিছু তো 

নেই, অনিত্য ও সসীম বস্ততেই এই জন্ম মৃত্যুর কথা প্রতীয়মান 

হয়। সমুদ্রের জল আর তার তরঙ্কে কোন ভেদ নেই, সব রয়েছে 

অখণ্ড অদ্বৈত সত্তায় বিধৃত। সার! জগং হচ্ছে ব্রন্মময়, জগৎ অস্তি 

ভাতি প্রিয়ূপে এন ব্রহ্ম বা আত্মা সব্ববত্র পূর্ণ । 
“আসলে দ্বৈতভাবের ফলেই মরণকে আমর! পৃথক ক'রে দেখি, 

তয় পাই। কিন্ত তোমাতে দ্বৈত নেই | তৃমি-_অথপ্ড ব্রহ্ষত্বরূপ | 
শ্রুতি ও গুরুবাক্য স্মরণে রেখে অছৈত ব্র্মের চৈতশ্ময় প্রকাশ 

অনুভব ক'রো, অজ্ঞানজনিত জগৎ প্রপঞ্চ স্বতঃই বিলীন হয়ে যাবে। 
এই দেহের জন্য কেউ শোক ক'রো না। 'আর এই দেহভন্মের 

ওপর কোন স্মৃতিসৌধও কেউ যেন তৈরী ক'রো ন।।” 
কথা কয়টি বলার অব্যবহিত পরেই মহাপুরুষ শেষ নিঃশ্বাস 

ত্যাগ করিলেন, লীলাবৈচিত্র্যময় সিদ্ধজীবনের উপর নামিয়া আমিল 

চিরবিরতির যবনিকা । ১৩৩১ সনের ১৭ই ভাদ্র, শুরু দ্বিতীয় তিথি 

এই দিনটি তাহার সহস্র সহম্্র ভক্তের স্মৃতিতে চিরচিহ্নত হইয়। 

রহল। 
পাতিয়ালার প্রধান প্রধান সর্দার, অগণিত সাধু সন্ন্যাসী ও 

জনসাধারণ বাবা মহারাজের শবদেহের অন্ুগমন করেন । বাগ ভাও 

সহ, হস্তী 'অশ্ব উষ্ ও ধ্বজ পতাকাদি সহ, চলিতে থাকে সমারোহপু্ণ 

এক বিরাট মিছিল। সমবেত জনমগ্ডলীর শ্রদ্ধার্ধ্য সমর্পণের পর 

দয়ালদাস মহারাজের মরদেহ সমাহিত হয় নদীগর্ভে | 

ঠিক এই সময়েই পরমহংস দয়ালদাস-বাবার এক অলৌকিক 
লীল1 অনুষ্ঠিত হয় রোহতক জেলার ক্ষুদ্র অখ্যাত গ্রাম গুরুদ্বার-এ । 

মাধোলাল বেদী দয়ালদাসজীর এক পুরাতন শিষ্য, এই গ্রামেই তাহার 
বাস। দয়ালদাসজীর কাছে বহুদিন আগে দীক্ষা নিয়া এ যাবৎ 

নিভৃতে তিনি আপন সাধন! চালাইয়া যাইতেছেন। এবার সাধনার 
এমন এক স্তরে তিনি উপনীত হইয়াছেন যে গুরু মহারাজের সাক্ষা্ 
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দর্শন ও সাধন-উপদেশ ছাড়া আর অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব 
নয়। এজন্য কয়েকদিন যাবৎ কাতরভাবে গুরুজীকে তিনি স্মরণ 

করিতেছেন । লোকমুখে শুনিয়াছেন, চাতুন্মাস্তের জন্য দয়ালদাস-বাবা 
পাতিয়ালায় অবস্থান করিতেছেন । আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, ছুই এক 
দিনের জন্য পাতিয়ালায় যাইবেন, গুরুমহারাজের দর্শনের পর মাগিয়া 

নিবেন তাহার প্রাধিত সাধন বস্তু | কিন্তু সংসারের নানা জটিল জালে 
জড়াইয়া থাকায় গ্রাম ত্যাগ কর! তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। 

হঠাৎ মাধোলাল দেখিলেন, গুরুজা দয়ালদাস-বাব গ্রামের বড় 

রাস্তাটি ধরিয়া তাহারই বাড়ীর দিক দ্রেত পদে আনিতেছেন | একি 
কাণ্ড! হঠাৎ গুরুমহারাজ্ এখানে ? তাছাড়া, একলাই আফিয়াছেন, 
সাঙ্গোপাঙ্গ নাই। এ বড় বিস্ময়ের কথা। 

গুরুজী সম্মুখে আসিয়। ধাড়াইতেই মাধোলাল দণ্ডবৎ প্রণাম 
নিবেদন করেন । প্রশ্ন করেন, “একি মহারাজ, আপনি একলা এত- 

দূরের পথ হেঁটে আস্ছেন। আপনার মণ্ডলী কোথায়? ছ' একশ' 

সাধু সন্্যাসী সঙ্গে না নিয়ে তো৷ আপনি পথ চলেন ন1?” 
গুরুজী হাসিয়া বলেন, “বেটা মাধোলাল, তোমার ব্যাপারটা যে 

জরুরী। এ কদিন কাতর হয়ে আমায় কত ডেকেছো। তাই আমি 

একলাটিই তোমার কাছে এলাম । মগ্ডলী ? হা, তা পরে আসছে ।” 

অতঃপর কৃপালু দয়ালদাসজী শিষ্য মাধোলালের তজনকুটিরে 
গিয়া বসিলেন, নিভৃতে তাহাকে দান করিলেন সেই নিগুঢ় সাধনক্রিয়া 
যাহার জন্য প্রিয় শিষ্য এত ব্যাকুল হইয়া! পড়িয়াছে। 

এবার প্রসন্নমধুর হাসি হাসিয়া দয়ালদাসজী কহিলেন, “বেটা 
আমার জকরী কাজ শেষ হয়েছে, তোমার সন্তোষ বিধানও করতে 

পেরেছি । এবার আমি পাতিয়ালায় ফিরে যাই। সবাই যে শোকার্ত 

হয়ে আমার প্রতীক্ষা করছে । হাঁ, বেটা, তুমি এখানকার কাজের 

বামেল। মিটিয়ে হই দিন পরে পাতিয়ালায় চলে এসো ।” 
গুরুর আদেশ মাধোলাল শিবোধার্য্য করিয়া নেন। কাজকর্ম 

গুছাইয়া রাখিয়। হই দিন পরে গুরুমহারাজের দর্শনের জন্য তিনি 

পাতিয়ালায় আসিয়া উপস্থিত। কিন্ত একি অদ্ভুত অবিশ্বাস্ত কাণ্ড। 
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শিশ্ক সেবকের! সবাই সর্দার গুরুমুখ সিং-এর উদ্ভানে শোকার্ত হইয়। 

বসিয়৷ আছেন, বাব! ছুই দিন পূর্ব ছেদ টানিয়। দিয়াছেন তাছার 
মরলীলায়| ঠিক যে সময়ে গুরুঘার গাও-এ মাধোলীঁলের গৃহে তিনি 
আবিভূতি হন, সেই সময়েই বাগতাণ্ড ও মিছিল নিয়! পাতিয়ালায় 

লক্ষাধিক লোক অন্গমন করিতেছিল তাহার শবদেহের | 

«এ কি দৈবী মায়! এ কি অলৌকিক রহস্য ! বাবা, মহারাজের 
এ কি অত্যাশ্্ধ্য কৃপা লীল! 1”-_-কথা কয়টি বার বার মাধোলাল 

বলিতেছে, আর কপোল বহিয়া ঝরিতেছে শোকের অশ্রধার।| 



গ্বাসী চিবীলন্দ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুদিন হয় মরদেহ ত্যাগ করিয়াছেন। গুরুর 

বিরহে ও শোকে তক্ত শিষ্বের! রহিয়াছেন মুহামান। এমনি সময়ে 

ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত বলরাম বন্থ একদিন তাহার গৃহে বরানগর মঠের 
তরুণ গুরুভাইদের আমন্ত্রণ জানাইলেন। তাহার ইচ্ছা, সবাই 

মিলিয়া ঠাকুরের পুণ্যপ্রসঙ্গ আলোচনা করিবেন । 
বলরামের গৃহ শ্রীরামকৃষ্ণের বহুতর স্মৃতিবিজড়িত। ভক্তদের 

নিয় কত আনন্দই ন। তিনি এখানে করিয়াছেন! তাহার কীর্ততন- 

নর্ভন, ভাবাবেশ ও সমাধি দর্শন করিয়! সবাই হইয়াছেন কৃতকৃতার্থ। 
তাই বরানগর হইতে নরেন্দ্র, তারক প্রভৃতি ভক্তের সোৎসাহে 

এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। 
ভজন কীর্তন ও প্রসাদান্ন গ্রহণের শেষে ঠাকুরের স্মৃতিচারণ 

চলিতেছে । এমন সময়ে কথাপ্রসঙ্গে নরেন কহিলেন, “আমাদের 

ঠাকুরই ছিলেন একমাত্র কামজিৎ পুরুষ । বিবাহিত জীবনে এমন 
কামজিং জগতে আর কেউ হয়েছেন বলে শোনা যাঁয় নি।” 

একথার কিন্তু মুছ একটু প্রতিবাদ উঠিল। তরুণ সাধক তারক 

সবিনয়ে কহিলেন, “তা কেন? ঠাকুর কপাবলে আরও কামজিং 
মামুষ স্থপ্টি করেছেন। এই ধরুন, আমার তেতরেই তিনি এমন 

শক্তি সঞ্চারিত করেছিলেন যাঁর বলে বিবাহিত জীবন-যাপন ক'রেও 

আমি কাম জয় ক'রতে পেরেছি ।” 

“তাহলে তে! আপনি মহাপুরুষ !” বিস্ময় ও সম্ভ্রম জড়িত কণ্ঠে 
বলিয়া উঠেন নরেন্দ্রনাথ_ _উত্তরকালের স্বামী বিবেকানন্দ । 

নরেন্দ্রনাথের প্রদত্ত এই “মহাপুরুষ” আখ্যাই তারককে রামকৃষঃ 
মণ্ডলীতে চিরচিহিত করিয়া দেয়, মহাপুরুষ মহারাজ নামে তিনি 
মণ্ডলীতে পরিচিত হইয়া উঠেন। সন্যাস গ্রহণের পর তাহার নব 
নামকরণ হয় শিবানন্দ শ্বামী | 
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সহস্র সহস্র তক্ত নরনারীর দিকৃদিশারী ছিলেন স্বামী শিবানন্দ । 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নৃতনতর ধর্শ-আন্দোলনে এবং মঠ মিশনের 

সংগঠন ও পরিচালনায় তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন এক অবিস্মরধীয় 
ভূমিকা । 

স্বামী ব্রন্মানন্দের অন্ুধ্যান প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মনীষী ও সাধক 

মহেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ ভ্রাতা, বলিয়াছেন, 

“প্রত্যেক মহাধন্ম ব। মহাসজ্বের গঠন প্রচারে ভাব-উদ্বোধক, ভাব- 
বিকীরক এবং ভাব-সংবেশক-_তিনেরই অঙ্গালী প্রয়োজন আছে। 

তিনটির মধ্যে একটিকেও পরিত্যাগ করিলে মহাধন্মের বা মহাসভ্ঘের 

কোন কাধ্য চলিতেই পারে না ; একের অবর্তমানে অপরের সার্থকতাও 

থাকে না-ধর্মজগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহাই দেখিতে 

পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে যে শক্তি উদ্ভূত হইয়াছিল, সেই 
শক্তি ক্ামী বিবেকানন্দের ভিতর দিয়া জগতে বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং 

স্বামী ব্রন্মানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষগণের ভিতর দিয়! 
তাহা জনসাধারণের মধ্যে সংবেশিত হইয়াছিল |” 

ভারতীয় ধন্ম-সংস্কৃতির উজ্জীবনে শ্রীরামকৃষখ ও বিবেকানন্দ 

যে নব তরঙ্গ উৎসারিত করিয়া! যান, মহাপুরুষ শিবানন্দ সেই তরঙ্গে 
সঞ্চারিত করেন তাহার সাধন শক্তি কীন্তিত হন তাহাদেরই এক 
উত্তরসাধকরূপে । 

গুরুভাই তারক যে একজন ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ, এ ধারণাটি পূর্ব 
হইতেই নরেন্দ্রনাথের ছিল। এ সম্পকিত এক অলৌকিক ঘটনারও 

তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদশখ। 
শ্রীরামকৃষ্ণ তখন কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে, মারাত্মক ক্যান্সার 

রোগে তিনি শয্যাশায়ী। গুরুর সেবা পরিচর্যায় তরুণ ভক্ত 

শিষ্ের। সবাই প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছেন, আর অলক্ষ্যে গুরু- 

কৃপায় তাহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছে এক অচ্ছেত্ত আত্মিক বন্ধন । 

জীযুমক্ুষ্ণর পুণ্যময় সান্নিধ্য ও স্পর্শে হৃদয়ে তাহাদের জ্বলিতেছে 
মুসুষ্ষার 'আগুন। এই আগুন এক সময়ে আরে তীব্র হইয়া উঠে । 



ত্বাধী শিবানন্দ ২৫১ 

নরেজ্জনাথ সম্ক্প করেন বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধের তপস্ঠাপুত ভূমিতে গিয়! 
কয়েকট৷ দিন ধ্যানাবিষ্ট থাকিবেন, প্রতীক্ষ! করিবেন মুক্তির আলোক 
সক্ষেতের। 

এই প্রস্তাব শুনিয়া তারক ও কালিপ্রসাদও উৎসাহিত হইয়া 

উঠেন। তিন গুরুভ্রাতা এবার বুদ্ধগয়ায় গিয়া উপস্থিত হন, শুরু 
করেন তাহাদের তপস্থা | ৃ 

এ সময়কার অলৌকিক অভিজ্ঞত। সম্পর্কে মহেন্দ্র দত্ত মহাশয় 

লিখিয়াছেন, “বুদ্ধগয়ার মন্দিরের পিছন দিকের শিলাখণ্ডের উপর 

বসিয়! ধ্যান করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ দেখতে পান, একটি শক্তি 
তারকনাথের দেহে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্রনাথ তদ্দর্শনে তারক- 

নাথের পায়ে প্রণাম করিলেন। তারকনাথ তাহাতে চঞ্চল হইয়া 

উঠিলেন এবং নরেন্দ্রনাথকে মিনতি করিতে লাগিলেন । কিন্তু 

নরেন্দ্রনাথ দৃঢ়ভাবেই শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ।” 

নরেন্দ্র, তারক প্রভৃতিকে উদ্দেশ করিয়া রোগশয্যায় শায়িত 

শ্রীরামকৃষ্চ এ সময়ে বলেন, “ওরে কোথাও কিছু নেই, এবার মব 

এখানে । আর যেখানেই যাওন। কেন, কিছুই পাবে না। এখানকার 

সব ছুয়ার খোলা ।” 

ঠাকুরের শ্ত্রীমুখনিঃস্ঘত এই মহা-ইঙ্জিতটি তারক তাহার দীর্ঘ 
তপন্তাময় জীবনে ক্ষণেকের তরেও বিস্মৃত হন নাই। এই দিব্যোজ্জল 

ইঙ্গিতটিতে সযতনে তিনি রাখিয়াছিলেন তাহার হ্ৃদয়সম্পুটে, ইহা 

হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার সাধনপথের পরম পাথেয় । 
জীবন তাহার হইয়। উঠিয়াছিল রামকৃষ্ণময়, লাভ করিয়াছিলেন তিনি 

বহুবাঞ্ছিত স্ৰধ্যাত্মম্পদ | 

তারকের পিতা রামকানাই ঘোষাল ছিলেন এক বিশিষ্ট তান্ত্রিক 

আচার্য্যের শিষ্য । নিজেও তিনি বহুতর তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম্নের অনুষ্ঠান 
করিতেন। 

বারাসতের এক বিশিষ্ট মোক্তার ছিলেন রামকানাই। আইন 
ব্যবসায়ে প্রসার প্রতিপত্তি যেমন ছিল; তেমনি সত্যয়ও ছিল প্রচ্য়। 



হ৫হ ভারতের লাধ্ . 

ধনজনে পরিপূর্ণ সংসার। কিন্ত রামকানাই ও তাহার পত্বী বামা- 
সুন্দরীর অন্তরে সুখ নাই। এ যাবৎ তাহাদের কোন পুত্রসস্তান হয় 
নাই। এজন্য পুজা ব্রত অনেক কিছুই কর! হইয়াছে, কোন ফল 
হয় নাই। ৫ শস্ীতিত 

' অবশেষে উভয়ে বাব! তারকেশ্বরের পৃজ। দিয়া, তাহার শরণাপন্ন 

হন। বামান্থন্দরী অতিশয় সাধবী, শ্রদ্ধাচাঁরিণী ও ও ভক্তিমতী। বাব 

তারকেশ্বর এ সময়ে তাহাকে ম্বপ্পে দর্শন দেন | প্রত্যাদেশ হয়__ 

“ওগো, মনে খেদ ক'রো। না । এ বৎসরের মধ্যেই এক পুত্ররত্ব তুমি 

লাভ করবে ।” 
প্রত্যাদেশের ফল ফলিল। ১৮৫৬ খুষ্টাবের অগ্রহায়ণ মাসে, 

কৃষ্ণ! একাদশীর তিথিতে ভূমিষ্ঠ হইল এক নয়নাভিরাম পুত্র । 

সুন্দর সুঠামতন্্ শিশুকে পাইয়া ঘোষাল দম্পতির আনন্দের 

অবধি নাই। ধন জনে পূর্ণ প্রাচুর্য্যের সংসার এবার আরো আনন্দময় 

হইয়া উঠে। 

কিন্তু মাতা বামানুন্দরী দীর্ঘদিন এই আনন্দের অংশ গ্রহণ 

করিতে পারেন নাই। পুত্রের নবম বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গারোহণ 
করিলেন। বালক তারকের জীবনে জননীর এই বিয়োগ ব্যথা এক 

শূন্যতার স্থ্টি করে। দিন দিন সে উদাসীন হইয়া পড়ে। প্রায়ই 
দেখা যাইত, সহপাঠী ও সঙ্গীদের সহিত থাকিয়াও সে যেন তাহার 
জীবনের চতুদ্দিকে এক গন্তী রচন। করিয়া চলিয়াছে | আপন উদাস 
মনোবৃত্তি নিয়া সে যেন সবার মধ্যে থাকিয়াও নিঃসঙ্গ । মাতার 

মৃহ্যর পর এক ভগিনীর মৃত্যু ঘটে । তারপর আসে আর এক 

শোচনীয় ছুর্দেব। অপর এক তগিনী বিধবা হন | এ সময়ে পিতার 

আধিক অবস্থাও দিন দিন খারাপ হইতে থাকে । 

তারকনাথ যখন এণ্টান্স ক্লাসে পড়েন তখন তাহার হৃদয় নানা- 
ভাবে বিপধ্যস্ত। অবশেষে তিনি পিতৃগুহের পরিবেশ ত্যাগ করিতে 

ম্ননস্থ করেন। পশ্চিমাঞ্চলে কিছুদিন ভ্রাম্যমাণ থাকিবার পর পর 

গ্রহণ করেন রেলওরের চাকুরী । পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজে 



। স্বামী শিানন্দ ২৫৩ 

উপার্জন করিবেন, আল্ন তীর্ঘদর্শন ও ভগবৎ-চিস্তায় কাল কাটা ইবেন, 
ইচ্ছাই তখন তাহার অন্তরের একান্ত ইচ্ছা । 
” এই সময়কার কথা প্রসঙ্গে তিনি নিজে বলিতেন, “সেই সময় 

সমাধি জিনিষট! যে কি তা নিয়ে মনে খুব আন্দোলন হত। সমগ্র 

জগৎ সংসার তুলে কি ক'রে সমাধির আনন্দে মগ্ন হয়ে থাকা যায়__ 

এই আকাজ্ষার আগুন প্রাণে সর্বক্ষণ জলত। শিবের ধ্যানমৃত্তি, 
বুদ্ধের ধ্যানমৃত্তি--এসব খুব ভাল লাগত । মোট কথ সমাধিলাত 
করবার জন্য প্রাণ খুব ছটফট করত এবং যাতে সমাধি লাত করতে 

পারি তার জন্য খুবই চেষ্টা করতাম | মাসের পর মাস গিয়েছে, 
রাত্রে ভাল ঘুম হত না, সর্বক্ষণ এ এক চিন্তা-কি করলে সমাধি 
লাত হয়।” 

তারকনাথের পিতা তাহার বিবাহের জন্য বার বার চেষ্টা করিতে- 

ছিলেন। কিন্ত পুত্র একেবারে সংসার বিমুখ। অবশেষে তারককে 
পড়িতে হইল এক কঠিন পরীক্ষায়। পিতার নিকট হইতে সংবাদ 
আসিল, তাহার কনিষ্ঠ ভগিনীর বিবাহ প্রায় স্থির হইয়াছে । কিন্ত 
পাত্র পক্ষের সর্ত অনুযায়ী তারককে বিবাহ করিতে হইবে বরের 
ভগিনীকে । মাতৃহীনা কনিষ্ঠা ভগিনীর কল্যাণে তারকনাথ কি 
এ প্রস্তাবে রাজী হইবেন না ?” 

তারকের ইচ্ছা ছিল বিবাহ করিয়া সংসারে আবদ্ধ হইবেন ন1। 

তীর্থে তীর্থঘে ঘুরিয়া বেড়াইবেন আর রত হইবেন সাধন ভজনে । 
অসহায়। ভগিনীর দিকে তাকাইয়৷ এই ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিতে 

হইল | বাধ্য হইয়া বিবাহে তিনি মত দিলেন। 
বারাসতের নিকটে মহেশ্বরপুর গ্রাম। এই গ্রামের পঞ্চানন 

চট্টোপাধ্যায়ের কন্ঘা, নিত্যকালী দেবী, তারকের বধুরূপে ঘোষাল 
গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তারকনাথ একটি নৃতন 
কর্মগ্রহণ করিয়া আমিলেন কলিকাতায়। 

তখনকার দিনে আদর্শবাদী তরুণদের মধ্যে ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্ 
সেনের খুব প্রতিপত্তি। তারকনাথ কেশবচন্দ্রের উপাসনায় মাকে 

মাঝে যোগদান করিতেন, কিন্তু তাহার প্রাণের অদম্য গ্পাস। 



২৫৪ ভারতের সাধক 

সেখানে মিটিতেছে কই? সমাধিলাভের আকাজ্্ষায় তখন তাহার 
জীবন উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। এক একদিন গতীর রাতে উঠিয়া 
কাদিতেন, আর প্রার্থনা করিতেন, “হে প্রভু, তোমার ভাবে আমায় 

একেবারে ডুবিষে দাও, আমায় ঠিক পথের সন্ধান জানিয়ে দাও। কি 
করলে এই জগৎ-সংসার ভুলে মন সমাধিস্থ হয়ে যাবে, কৃপা ক'রে 

তাই শিখিযে আমায় দাও |” 

১৮৮* সালের মধ্যভাগ । একদিন কয়েকটি তক্ত নিয়! ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ রামচন্দ্র দত্তের গৃহে উপনীত হুইয়াছেন। ঘরে বাহিরে 
দর্শনার্থী জনতার ভীড় । এইদিন তারকনাথও সকলের সাথে ঠাকুরকে 
দর্শন করিলেন । 

আনন্দ-উদ্পীপনার মধ্যে পরমহংসদেব হঠাৎ সমাধিস্থ হইলেন। 
সমাধি হইতে ব্যুখিত হইয! কি যেন তিনি বলিতে চান। কখনো 
অস্ফুট কখনে। বা আধ-আধ কথা । খানিক বাদে মন নিম্নভূমিতে 
অবন্তরণ করিল | তখনও সেই পরম অনুভূতির রেশ টানিয়া সমাধির 
প্রসঙ্গে ঠাকুর নান৷ তত্বকথ। কহিতেছেন। 

একি দেবছুর্লভ ভাবাবেশ ! একি আনন্দঘন রূপ ! তারকনাথের 

হৃদয়ে এ দিনের স্মৃতি চিরতরে অস্থিত হইয়। রহিল । 

এই সঙ্গে মর্মে মন্মে উপলব্ধি কবিলেন, এই সমাধিবান্ মহাপুরুষই 
তাহার সংস্রাতা, ইহার কপালাতই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্ত। 

সেদিনকার এই দর্শন তারকের জীবনে আনিয়। দেয় ঈশ্বর প্রাপ্তির 
তীব্র ব্যাকুলতা। শ্াবার কবে এই দিব্য পুরুষের সঙ্গিধানে যাইবেন, 
তাহাই হয় তাহার ধ্যান-জ্ঞান। 

ইহার পর এক বন্ধুর সহিত তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয1 উপস্থিত হন । 
তারকের মনে কি ভাব জাগিল কে জানে? বালকের মত ঠাকুরের 

কোলে মাথা ঠেকাইয়া বার বার তিনি প্রণাম করিতে থাকেন। 
ঠাকুর যেন এক করুণাঘন পরমাশ্রয় | মাতৃ হৃদয়ের ন্েহ ও মাধুর্য 
যেন ঝরিয়! পড়িতেছে তাহার দিব্য মৃত্তি হইতে । 

তখন সন্ধ্যা সমাগত | তবতারিণীর মন্দিরে কাসর শঙ্খ ঘণ্টা 
'মবিরত বাজিয়া চলিয়াছে। আর ঠাকুর বসিয়া আছেন ভাবাবিষ্ট 
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অবস্থায়। আরতি থামিলে তারককে প্রশাস্ত স্বরে প্রশ্ন করিলেন, 

“তুমি সাকার মান _না নিরাকার ?” 

“আমার ভাল লাগে নিরাকার ।” নিজের প্রবণতা ও ব্রাহ্ম 
সমাজের চিস্তাধারাকে মিলাইয়াই একথাটি তিনি বলিলেন । 

ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত উত্তর শোন! গেল, “শক্তি মান্তে হয়|” 
ইহার পর পরমহংসদেব তাবোম্বত্ত অবস্থায় টলিতে টলিতে 

মন্দিরে গিয়। দেবীকে প্রণাম করিলেন । 

ব্রাহ্ম সমাজে ও কেশবচন্দ্রের সভায় ঘোরাফেরা করিয়া তারক 

নিরাকার ঈশ্বরের দিকেই বেশী ঝুঁকিয়াছেন। তাই দ্বিধাগ্রস্ত হইয়। 
ভাবিলেন, কালী মৃত্তিকে প্রণাম করিবেন কিনা | 

কিন্ত ঠাকুরের কৃপায় এই দ্বিধা মুহূর্তে কাটিয়া গেল। বুঝিলেন 
যিনি বিভু, ভূমা- প্রস্তর মুন্তিতে তাহাকে সীমাবদ্ধ বলিয়৷ ভাবা 
কেন? সাকার নিরাকার, খণ্ড ও অখণ্ড, ছুই-ই যে তিনি । 

মধুর কণে শ্রীরামকষ্ণ বলিয়। দিলেন, “আবার এসে! 1” 
দিব্যভাবে সদ! আবিষ্ট এই মহাপুরুষের প্রেম-মধুর মূত্তির আকর্ষণ 

যে অমোঘ ! পরদিনই সন্ধায় তারক আবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়! 

উপস্থিত। ঠাকুর তাহাকে পরমাত্মীয়ের মত গ্রহণ করিলেন । সযত্বে 
তাহাকে দেবীর প্রসাদ খাওয়াইয়! বারান্দায় শয়নের স্থান করিয়। 

দিলেন । 

কোন ভক্তই দক্ষিণেশ্বরে সেদ্দিন উপস্থিত নাই । ঠাকুরের নিবিড় 
সান্নিধ্য ও দিব্য স্পর্শ লাভের পর তারকনাথের হৃদয়ে আনন্দের 
তরঙ্গ বহিতেছে । শয়ন করিয়াও নিদ্রা আসিতেছে না। মধ্যরাত্রিতে 

দেখিলেন, ভাবোন্মত্ত ঠাকুর উলঙ্গ হইয়। পায়চারী করিতেছেন, আর 
উচ্চারণ করিতেছেন কি সব ছবেরোধ্য বাণী। 

ইহার পর বারান্দায় আসিয়। ভারককে ডাকিতে লাগিলেন, 
“ণগে। ঘুমিয়েছ নাকি? আমায় একটু রামনাম শোনাও তো !” 

শশব্যন্তে উঠিয়া তারক ঠাকুরকে বহুক্ষণ রামনাম শুনাইয়া শান্ত 
করিলেন। এক অনির্চনীয় আনন্দ-আবেগের মধ্য দিয়া তারকের 

সেই রাতটি অতিবাহিত হইল। 
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বিদায় গ্রহণের সময় ঠাকুর কহিলেন, “আবার এগো-_একল! |” 
একলাই তারকনাথ আবার একদিন ছুটিয়া আমসিলেন। এই 

দিনকাঁর অভিজ্ঞত। তিনি নিজেই বিবৃত করিয়াছেন_-পতিনি হঠাৎ 
তাহার পা আমার বুকে দিলেন । সে দিব্য স্পর্শে আমায় বাহক 
জ্ঞা লোপ হয়ে গেল। সে অবস্থায় যে কতক্ষণ ছিলাম তা 

জানিনে, কিন্ত পরে যখন চৈতন্য হল, দেখলাম ঠাকুর আমার মাথায় 
হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বলছেন, “মা, নেমে এস, নেমে এস, এরকম 
অবস্থায় অপরের বেলায়ও তাকে এরকম করতে দেখেছি ।” 

তারক দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। কিন্তু এতদিন ঠাকুর 
তাহার কোন পরিচয়ই জিজ্ঞাসা করেন নাই। যেন কতদিনের 

পরমাত্বীয়কে আবার কাছে পাইয়াছেন, এই রকম ভাব । এইবার 
হঠাঁৎ তারকের পিতৃপরিচয় জিজ্ঞাসা! করিলেন। 

উত্তর শুনিয়া তিনি মহাখুসী। বলিলেন, “বটে। তুই কানাই 
ঘোষালের ছেলে? তাইতো বলি, মা কেন তোর বাড়ীর খবর 

নেবার ইচ্ছে জাগিয়ে দিয়েছিলেন । তোর বাবাকে যে খুব জানি। 

, তিনি রাণী রাসমণির বাড়ীর মোক্তার । ভারি সাধক লোক । এখানে 

এসে গঙ্গান্নান ক'রে লাল চেলীর কাপড় পরে মায়ের মন্দিরে 

আসতেন । তখন মনে হত যেন সাক্ষাৎ ভৈরব ! যেমন লম্বা! চওড়া 
চেহারা, তেমনি গোৌরবর্ণ-- বুকটা যেন সর্বধদা লাল হয়েই থাকত। 

মায়ের মন্দিরে বসে খুব ধ্যান করতেন। তার সঙ্গে একজন গায়ক 

থাকত; সে পেছনে বসে নান! দেহতত্ব ও শ্যাম! বিষয়ক গান গাইত, 

আর তোর বাবা ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতেন-_-অবিরল অশ্রু ঝরত। 

যখন ধ্যান ক'রে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতেন, তখন সারা মুখ 

লাল হয়ে যেত তার সামনে আসতে লোকের ভয় হত। 

“আমার তো! তখন খুব গাত্রদাহ_- অসহ্য জাল। সর্ববাঙ্গে । তাকে 

দেখে একদিন বল্লাম, 'হাগো, তুমি তে৷ মাকে ডাক, আমিও মাকে 

ভাকি--একটু ধ্যানও হয়| কিন্ত আমার যে এত গা জ্বাল! করে, 
এর মানে কি বলতে পার? গ্ভাখো, আমার এমনি গাত্রদাহ যে 
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লোমগুলি সব পুড়ে গেছে । কখনও কখনও বড় অসহ হয় । তখন 

তোর বাব! 'মামায় ইষ্টকবচ ধারণ করতে বললেন । আশ্চর্য! এই 
কবচ ধারণ করা অবধি গাত্রদাহ একেবারে কমে গেল। তাকে 

একবার আসতে বলিস্ তো ?” ১ 
তারকের পিতা লোকের কাছে শুশিলেন, পুত্র দক্ষিণেশ্বরে 

পরমহংস মশায়ের কাছে যাতায়াত করিতেছেন, এ সংবাদে তিনি 

বেশ আনন্দিতই হইলেন। 

তারক ক্রমে ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন, এখন মাঝে মাঝে 
মনের গোপন কথা, ছ্ন্ব সংঘাতের কথা খুলিয়া বলেন। সেদিন 

কহিলেন, “দেখুন, বিয়ে ক'রে ফেলেছি বাধ্য হয়ে । ঘরে স্ত্রী রয়েছে। 

মনে ভয় হয়, আমার সংযমের বাধ যদি ভেঙে যায়, ঈশ্বর দর্শনের 
যে আকাজ্ষ। জেগেছে, যা নিয়ে এখানে পড়ে রয়েছি, ভা ব্যর্থ না 

হয়ে যায়।” 
আশ্রিত শিষ্কে ঠাকুর আশ্বাস দিলেন, “ভয় কিরে? আমি 

আছি! স্ত্রী যতদিন বেঁচে থাকবে তাকে দেখাশুন। করতে হবে বৈকি। 
একটু ধেধ্য ধর্্। মা সব ঠিক ক'রে দেবেন।” 

এ সম্পর্কে উত্তরকালে স্বামী শিবানন্দ কথ! প্রসঙ্গে মঠের 
তক্তদের বলিয়াছেন, “ঠাকুরের কাছে যখন যাতায়।ত করতুম তখন 
আবার মাঝে মাঝে বাড়ীও দেখতে হত। বিবাহ হয়ে গিয়েছিল 
কিনা আগে । আমার কিন্ত আদৌ ভাল লাগত না; কোনরকমে 
নাক কান বুজে ভগবানের নাম ক'রে রাতট! কাটিয়ে দিতুম| স্ত্রী 
অনেক কান্নাকাটি কর্ত। তাই ঠাকুরকে সকল বৃত্তান্ত জানিয়ে, 
আমার সব বন্ধন কেটে দেবার জন্ত প্রার্থনা জানালুম। ঠাকুর সব 
শুনে, আমায় একট! ক্রিয়া আচরণ করতে শিখিয়ে দিলেন এবং 

বল্লেন_-ভয় কি? আমি তো রয়েছি। আমায় খুব স্মরণ করবি» 
আর এই ক্রিয়৷ করবি, তোর কিছুই হবে না। যা,স্ত্রীর সঙ্গে এক 
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ঘরে থাকলেও তোর কোন ক্ষতি হবে না। দেখবি, বরং তোর 

বৈরাগ্য এতে আরও তীব্র হবে|» ১ 
শ্রীরামকৃষ্ণের এই আশীর্বাদ ফলপ্রস্থ হয় সাধক তারকনাথের 

জীবনে । স্ত্রী তাহার পরমা ভক্তিমতী। সাত্বিক ও শুভ সংস্কার 
নিয়াতিনি জন্মিয়াছেন । স্বামী তারকনাথের কাছে তাহার সাধনা ও 
সন্কল্লের কথ! শুনিয়া, ঠাঁকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্মা শুনিয়া, তাহার 
মন আরো পরিবন্তিত হয়। স্বামীর সাধন জীবনের সহিত আস্তরিক 

সহযোগিতা তিনি করিতে থাকেন । 

তারকনাথের সাধবী পত্বী বেশীদিন বাঁচিয়া থাকেন নাই | অল্প- 

কালের ব্যবধানে, রোগে ভূগিযা, ইহধাম তিনি ত্যাগ করেন। 
তারকের সংসার বন্ধন এবার ছিন্ন হইয়া যায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
সান্নিধ্যে থাকিয়া, একনিষ্ঠভাবে নিজ্জের সম্কল্প সাধনে তিনি ব্রতী 
হইয়া পড়েন । 

ধনী সম্তান্ত গৃহের যুবক তারক | ঠাকুর প্রথমেই তাহার অভি- 
মানের কাঁটা উৎপাটন করিতে শুক করেন। সাধনায় ব্রতী হইতে 

হইলে অনেক কিছু ভাঙচুর আগে করিয়া নিতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই 
আগেই এদকে মনোযোগ দিলেন, মাঝে মাঝে তারককে পাঠাইতে 

লাগিলেন ভিক্ষা সংগ্রহে ৷ দক্ষিণেশ্বর গ্রাম হইতে ভিক্ষা নিয় তারক 

যখন ফিরিতেন, ঠাকুরের আনন্দের অবধি থাকি ডু না। দিন ও 

রাত্রির সবৰ কন্মে, শয়নে ভোজনে ঠাকুরের সতর্ক প্রহরা তরুণ 

সাধককে রক্ষ। কবচের মত ঘিরিয়। থাকিত। 

গুরু শিষ্ের এ সময়কার মধুর সম্বন্ধটির স্বরূপ স্বামী শিবানন্দের 
সুখে উত্তরকালে শোনা যাইত-_“আ'মাদের সঙ্গে ঠাকুরের যে ভাব 

ছিল তাতে এশ্বধ্যের ভাব একটুও ছিল না। আমর1 আমাদের কথা 
বলছি-ঠাকুরকে সেভাবে দেখিনি । তিনিও ওরূপ ভালবাসতেন । 

কেউ অবতার, কেউ ভগবান, এসব বললে তিনি বিরক্ত হতেন | ওতে 

আপন বুদ্ধি যেন একটু কমে যায়| ..কি ভাগ্যবান আমরা-_পান 

১ শিবানন্দ বাণী £ উদ্বোধন 
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সেঞ্জে তামাক সেঙ্জে খাইয়েছি, তার সেব! করেছি-_আদর ভালবাস! 

কত পেয়েছি ।” 
এমনি সহজ এবং স্বচ্ছন্দ ঘনিষ্ঠতার মধা দিয়া সুদক্ষ কাণ্ডারী 

শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার আশ্রিতদের অধ্যাত্ম-জীবনের পরপারে পৌছাইয়া 
দিয়াছিলেন। 

ঠাকুরের অস্তরঙগতা ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধা তখন ভক্ত তারকনাথের 
মন্তর-সন্তায় এক বৈপ্লবিক বপান্তর ঘটাইয়া দিতেছে । মুমুক্ষু 
্ীবনের চারিপাশের আকধণ ও বন্ধন যেন কোন্ ইন্দ্রজাল-স্পর্শে 

অপস্যয়মান। ঠাকুরের দর্শন ও স্পর্শনের একি পরম বিস্ময়কর 
ফলশ্রুতি ! তারকেন্ন মন্তজ্জীবনেব তুষারাবরণ যেন অধ্যাআ-স্ৃয্যের 

কিরণ সম্পাতে আজ গলিয় ঝরিয়! পড়িতেছে। 

ঠাকুরের সহজ ভালবাসা ও কল্যাণেচ্ছার প্রভাব ছিল অপরি- 
সীম। এই ভালবালার শক্ত কাচ করিত প্রচ্ছন্নভাবে. কিন্তু ইহার 

ক্রিয়া ছিল শ্থুদুরপ্রলারী। বই সমযগার কথ প্রমঙ্গে শিবানন্দ 

স্বামী বলিয়াছেন £ 

“ঠাকুরের কাছে হয়তো ছু এক ঘন্টা মাত্র কাটিয়ে এলাম, সব 

ছিন তেমন কথাবার্তা হত না, কিন্তু ফল বহুদিন প্ধ্যন্ত থাকতো | 

কেমন যেন একটা নেশার মত হয়ে যেত- সর্ববক্ষণই ভুগবদ্ভাবে 

বিভোর হয়ে থাকতাম -*- তার কৃপা-কটাক্ষে সমাধি হয়ে যেত। 

তিনি স্পর্শধান্রেই ভগবৎ-দর্শন করিয়ে (দিতে পারতেন 1৮ 

সুদক্ষ 'ধাআ-শিল্পা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ; শ্জ ভক্তদের রূপান্তর 

তিনি সাধন করিয়াছেন অসামান্বা ধৈধ্য ও সত্রকভা নিয় | দীর্ঘ 

গ্াগ-তিভিক্ষ। ও সাধনা* মধা দিয়া এই সাধকদের জীবন অস্কুরিত 

ও মুকুলিত হইয়াছে | তারপর ঠাকুর তাহার দিবা করস্পর্শে থরে 
থরে ইহ।তে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন কু্ুমরাজি । 

তারকের মনে পড়ে, ছুই তিনবার ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের 
পর তিনি তাহাকে মন্দিরের এক নিভৃত স্থানে নিয়! যান, তারকের 

জিহবায় নিজের আডল দিয়া! কি যেন এক মন্ত্র লিখিয়া দে অদ্ভুত. 



তাহার প্রতিক্রিয়া! তারকনাথের চেতনার কেন্দ্রটি ষেন এক সুছুর্থে 
বিপর্যস্ত হ্ইয়! যায়। পাধিব জগতের অস্তিত্ব তখন তাহার চৈতন্য 
হইতে বিলুপ্ত । জড় সমাধিতে তিনি মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। ইহার পরও 

তিনি আরও দুইবার চৈতন্য-বিলুপ্তির এই অভিনব অতিজ্ঞত। লাভ 

করিয়াছিল। 

সর্বজ্ঞ ঠাকুর প্রিয় শিল্তের প্রস্ততি সতর্কভাবে লক্ষ্য করিতেন। 
তারপর উপযুক্ত সময়ে ঢালিয়া! দিতেন কুপাবারি । 

তরুণ সাধক তারকের মন কয়েকদিন যাবৎ বড় ব্যাকুল হইয়া! 

উঠিয়াছে, ঈশ্বর দর্শনের পিপাসা হইয়াছে ছুনিবার । একদিন তিনি 
নিভৃতে দক্ষিণেশ্বরের বকুল তলায় বসিয়। খুব কাদিতেছেন। এদিকে 
ঠাকুর নিজের কক্ষে বসিয়! ঈশ্বরীয় কথায় ব্যস্ত ৷ হঠাৎ তিনি তারকের 

জন্য বড় উদ্ছিগ্ন হইয়া উঠিলেন। “তারক কই গো, তারক কই গে ?” 

বলিয়া সবার কাছে খোজ নিতেছেন। তারকনাথ উপস্থিত হইলে 

পরম কারুণিক ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, “বোস্ বোস্, গ্যাখ, ভগবানের 
কাছে খুব কাদবি, প্রাণভরে কাদবি। কাদলে তার ভারী দয়া হয়।” 

ভক্ত জীবনে তখন তীত্র আকুতি, ক্রন্দন ও পবিশুদ্ধির পাল! 
চলিতেছে-_-অস্তধ্যামী ঠাকুর এ সংবাদটি জানিতেন। 

আর একদিনের কথা । নিভৃতে পঞ্চবটিতে বসিয়৷ ভারকনাথ 
ধ্যান করিতেছেন। ধ্যান খুব গাঢ় হইয়াছে, সদৃগুরুর অন্তর্লোকেও 

পৌছিয়াছে তাহার আকর্ষণ। পরমহংসদেব ত্বরিৎ-পদে এ সময়ে 
ধ্যানাবিষ্ট তারকনাথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। শিবানন্দজী এই 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “যেই তিনি আমার দিকে চেয়েছেন অমনি হৃহু 
ক'রে কান্না পেল। ঠাকুর চুপ ক'রে দাড়িয়ে আছেম। আমার 
বুকের ভেতর গুর্ গুর্ ক'রে উঠল, আর এমন কাপুনি যে, থামে না। 

ঠাকুর আর একজনকে ডেকে বললেন, “ওরে এ কান্না কি অমনি 

হয়? ওর একট! ভাব এসেছে, ওকে নিয়ে আয়” আপন গ্রকোষ্ঠে 
লইয়া গিয়া ঠাকুর অতঃপর তাহাকে শান্ত করিলেন। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন পরম ত্যাগী সাধক, অপাপবিদ্ধ মহান্ 
পুরুষ । তাহারই জীবনাদর্শে তারকনাথ আপনাকে প্রস্তুত করিয়া 
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নিতেছিলেন। চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া, জীবনের পশ্চাৎপটখানি 
একেবারে মুছিয়। দিয়া, ঠাকুরের পদপ্রান্তে আসিয়া বসিবেন, ইহাই 
তাহার সঙ্কল। 

কিছুদিন রোগভোগের পর পত়ী ইহলোক ত্যাগ করিলেন। 

এবার তারকের সংসার জীবনের এক বড বন্ধন খসিয়৷ গেল। স্থির 

করিলেন, গৃহে গিয়া পিতার নিকট গ্রহণ করিবেন শেষ বিদায়। 
তারপর সদ্গকব চরণতলে বসিয়া শুর করিবেন ঈশ্বর লাভের 

কঠোর তপস্তা ৷ 

শক্তি-সাধক রাঁমকানাই ঘোষাস দেদিন পুত্রের সমক্ষে শক্তি" 

মানের মণ্ডই আচবণ কবিলেন। তারককে "আশীর্বাদ করিয়া সজল 

চক্ষে বলিলেন, “মামি নিক্দে অনেক চেষ্টা কক্েছি! সংসার এড়াবার 

চো] কবেছিলাম, কিন্ত পারি নি। বাবা, প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি, 

তোমার ভগবান্ লাভ হোক ।” সংসার ত্যাগের প্রাক্কালে পিতার 

নিকট হইতে এমন মাশীর্বাদ কোন সন্তানের ভাগ্যে মিলে ? 

দক্ষিণেশ্বরে ও রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে থাঞ্ছিয়া তারক- 

নাথ কিছুদিন একান্তে সাধন ভঙ্গন করেন। অত্ঃপব কাকুড়গাছির 
বাগানের নির্জন পরিবেশে তিনি সাধনায় নিমগ্ন হন। এই অঞ্চল 
তখন জঙ্গলে পূর্ণ__সাপ, ব্যাঙ ও মশ।র রাজত্ব সেখানে । শিবানন্দ 
তখনকার জীবনসন্থন্ধে বলিতেন, “বেশ থাকতাম খুব নিরিবিলিতে। 
-**একটি আমগাছতলায় ধুনি জালিয়ে সেইখানে পড়ে থাকতাম। 
ধ্যান, জপ, বিশ্রাম সবই ওখানে | সাপগুলি ধুনির আগুন দেখে 

আস্তে আস্তে আবার চলে যেত। আমি এক একবার শুধু 

দেখতাম--তা আমার দিকে আসতো না| দিনে একবার ভিক্ষায় 

বের হতাম, যা! জুটতো৷ তাই খাওয়া যেত--বেশ লাগত ।” 

কঠোর সাধন! ও কৃচ্চব্রতের ফলে তারকের দেহ তখন ক্ষীণ 

হইয়া পড়িয়াছে। নয়ন ছুটি সদা অন্তম্ম্খীন, অন্তরের অস্তত্থলে 
কোন্ পরশমণি যেন তিনি খু'জিয়! বেড়াইতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ক্যান্সারে ভূগিতেছেন | এই সময়ে রোগশব্যায় 



২৬২ ভারতের সাধক 

থাকাকালীনই তিনি শিষ্যদের মধ্যে তাহার কূপার ধারা শেষবারের 
মত ঢালিয়! দিয়া যান। ত্যাগত্রতী রামকৃষ্সঙ্ঘের সচনা দেখা দেয়, 
আর শেষ শয্যায় শায়িত গুরুকে কেন্দ্র করিয়া গুরভাইদের মধ্যে 
রচিত হয় এক মচ্ছ্ছ্য যোগস্ুত্র । টু 

চিকিৎসার জন্য ঠাকুরকে কাশীপুরে আনয়ন করিলে ভক্ত তারক 
ও তাহার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন । দিনরাত পাল। করিয়া গুরুর 

সেবা, আর অবসর সময়ে তীব্র সাধন-শুজন, ইহাই ছিল তখন তরুণ 

সাধকদের নিত্যকার কাজ । 

ঠাকুর রামকুষ্চ এসময়ে একটা সহজ অনুষ্ঠানের ভিভর দিয়া 
ত্যাগী শিষ্যদের দান করেন প্রচ্ছন্ন সন্যাস। বুড়ো গোপাল (স্বামী 

অদ্বৈতানন্দ এই সময়ে তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আঁসয়াছেন | তাহার 

ইচ্ছা, কয়েকটি সাধুকে ভোজন করাইবেন। ঠাকুর বলিয়া! উঠিলেন, 

“কোথায় আর সাধু খুঁজে বেড়াবি ?_ এখানেই সব রয়েছে । এই 
ছোক্রাদের খাওয়ালেই সব হবে :* 

তাহার ইঙ্গিতে গেকয়া ব্স্থ ও মালাচন্দন তখনি আনা হইল 

এবং তাহার প্রিয় একাদশটি ত্যাগী ভক্তকে নিজ হস্তে তিনি এসব 

দান করিলেন । 

ঠাকুরের শ্রীহস্ত প্রদত্ত মালাচন্দন ও গেরুয়া বসন তাখকের 
সম্গ্যাসকামী জীবনের সম্মুখে সেদিন তুলিয়া ধরে অমৃতময় জীবনের 

এক নৃতন'তর ইঙ্গিত। 

কিছুদিনের মধ্যে ঠাকুর '্রীরামকষ্ণের মহা প্রয়াণ ঘটে, ভক্তদের 

জীবনে নামিয়া আসে শোক আর নৈরাশ্তের ছায়া । এসময়ে তাহার 
প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথ আগাইয়া আসেন তাহার অলামান্য নেতৃত্ব 

শক্তি নিয়া । বরানগর মঠে তাহারই উৎসাহ উদ্দীপনার ফলে ত্যাগী 

ভক্তের সঙ্ঘবদ্ধ হয়, ঠাকুরের 'আদর্শ ও বাণী প্রচারে তাহার! উদ্দ্ধ 
হয়। ঠাকুরের প্রদত্ত পরোক্ষ সন্নাসব্রতকে নরেন্দ্রনাথ এইবার 
দিলেন আনুষ্ঠানিক রূপ। নরেন্দ্র, রাখাল, তারক, কালীপ্রসাদ 
প্রভৃতি ঠাকুরের পাছ্কার সম্মুখে বিরজাহোম করিয়া সন্ন্যাস নিলেন । 
তারকের নব নামকরণ হইল স্বামী শিবানন্দ। 



স্বামী শিবানন্দ ২৬৩ 

বরানগর মঠে রামকৃষ্ণ গোষ্ঠীর অধ্যাত্ম-প্রস্ততি এবার গড়িয়া 
উঠিতে থাকে । চরম দারিদ্র্য, সামাজিক লাঞ্ছনা! ও মানসিক দ্বন্দের 

মধ্যে তরুণ সাধকের নিজেদের আত্মিক সাধনায় নিমগ্ন হন। 

সঙ্গীদের সাথে তাবকও এ সময়ে ধ্যানানন্দে মাতিয়। উঠিয়াছেন। 

অন্তরে তাহার সদাই জাগিতেছে নিঞ্চণ রূপাতীতেব ধ্যানাকাজ্ষা । 

এইবার বিদেহী শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তবালে থাকিয়া শিবানন্দের অধ্যাত্ব- 

আতকে বদলাইয়া৷ দিলেন। ঠাকুর এই সময়ে হঠাৎ একদিন 

তাহাকে দর্শন দিলেন। সারতত্ব নর্ণয় করিয়া কহিলেন, “ওরে, 

গুরুই সব | গুকর চেয়ে বড় আর কিছুই নেই |” 

নিগুণ ধ্যানের পরিবর্তে শিবানন্দ মত্ত হইলেন শ্রী গুরুর ধ্যানে, 

গুককে গ্রহণ করিলেন ইষ্টদেব বপে। 

পরবতী কালে তাহার অধ্যাআ্মচেতনার পরতে পরতে স্ফুরিত হয় 

এই জদ্গুক-ভাবনা, জীবন তাঙ্কার রামকৃষ্ণময় হইয়া উঠে । 

বরানণরের মঠ-জীবনে শিবানন্দের কঠোর তপস্যা ছিল ঞরু- 

জাতাদের শ্রদ্ধার বস্তু । বামকুষ্ণ তনযুদর মধ্যে তিনিই সব্বপ্রথম 

সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়। মাসেন। তীহার ত্যাগসর্ববন্থ জীবন 

উত্তরকালে উদ্বদ্ধ করে হাঙ্জাএ হাজার ভক্ত নরনারীকে, রামকৃষ্ণ 

সঙ্ঘ ও মঠ-জীবনের ঢজ্জীবনেও তাহা বিস্তাব করে পধ্যাপ্ত 

প্রভাব। 

বরানগরের তরুণ সাধকদের মধো তখন শপস্তার বান ভাকিয়াছে। 

ঈশ্বর দর্শনের আকুলতা হইয়া উঠিয়াছে ছুনিবার । জপ ধ্যানেই বেশী 

সময় তাহাদের মআতবাহত হয়। 

এক।দন স্বামা ব্রিগুণাতীতানন্দ পণ কপিয়! বসিয়াছেনঃ জপ- 

সাধন ভঙ্গ করিয়! কোনমতেই তিনি আহারে বসিবেন না । এদিকে 

গুরু ভ্রাতারাও তাহাকে অভুক্ত থাকিতে দিতে রাজী নন | অবশেষে 

ভ্রিগুণাতীতানন্দ বলিয়া উঠিলেন, “তারকদ। যদি 'আমায় স্পর্শ ক'রে 

থাকেন, তাহলে তা জপের সমান কাজ করবে | সেই অবসরে আমি 

ছুটি খেয়ে নেব 1” 
তারকনাথকে তখন বাধ্য হইয়া এ কাজ করিতে হয়। এ & 
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হইতে বুঝা! যায়, ধ্যানী তারকনাথ গুরুভাইদের দৃষ্টিতে এ সময়ে 
কতটা আস্থ। ও সম্ত্রমের স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

তারকের অধ্যাত্মসাধনার ভিত্তিটি গড়িয়া দিয়াছিলেন সদ্গুর 
শ্রীরামকঞ্চ স্বয়ং | দক্ষিণেশ্বরে এবং কাশীপুরে এই ভিত্বিকে তারক ছৃট 
করিয়া তোলেন নিজের একনিষ্ঠা ও বৈরাগ্যময় তপস্যা! দ্বারা । 

বিশেষ করিয়া কাশীপুরের বাগানে যে তপস্তার ধুনি তারক ও 
তাহার ত্যাগী গুরুভাইরা প্রজ্বলিত করেন উত্তরকালে তাহা আনিয়া 

দেয় পরম! সিদ্ধি। এ সম্পর্কে মনীষী মহেন্দ্রনাথ দত্তের মন্তব্যটি 

উল্লেখযোগ্য । তিনি লিখিয়াছেন : 

“যদিও তারকনাথ এবং অপর সকলে পরমহ্ূংস মশায়ের কাছে 

দক্ষিণেশ্বরে বাগবাজারে ও সিমলাতে সর্বদাই যাতায়াত করিতেন 

কিন্তু সেট। অপেক্ষাকৃত দর্শক হিসাবে । তাহাদের প্রকৃত সাধক 
জীবন কাশীপুর বাগান হইতেই শুরু হয়। এই কাশীপুরের বাগানে 
কয়েকটি অন্তরঙ্গ যুবকবুন্দ কঠোর তপস্তা আরম্ভ করিলেন। এই 
কঠোর তপন্তা। পুর্ব অবস্থার তুলনায় অতীব মহান্ হইয়াছিল । 
ধুনি জ্বালিয়! বসিয়! জপ ধ্যান, কখনও বা কীর্তন করা, কখনও বা 
সংচর্চা, সংপ্রসঙ্গ করা, কখনও ব! হলঘরটিতে বসিয়া জপ করা 
ধ্যান কর! ইত্যাদি । দিবারাত্রি তাহার1 ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন, 

কঠোর ছুরহ তপস্তা অর্থাৎ প্রাণস্পশশ তপস্তা এই সময় হইতেই 
চলিতে লাগিল ।” 

ইহার পর শুরু হয় বরানগর মঠে এই ত্যাগত্রতী তরুণ তাপসদের 
সাধনা । একদিকে চরম দারিদ্র্য এবং কৃচ্ছ ব্রত, আর একদিকে 
ভগবৎ-দর্শনের জন্য প্রাণপাত তপস্তা-__এই ছইয়ের মধ্য দিয়া তারক 
প্রভৃতি সাধকদের অন্তর্লোক ধীরে ধীরে ঈশ্বরীয় চেতনায় পূর্ণ হইয়। 
উঠিতে থাকে। 

এ সময়ে কয়েকমাস এমন আকাশবৃত্তি তাহার! গ্রহণ করেন, 

যাহার, তুলনা সচরাচর মিলে না| পরিধানের বস্ত্র ছিড়িয়া গিয়াছে, 
শেষে আসিয়া! ঠেকিয়াছে একটিতে । কৌগীন ও বহি্বাস পরিয়। 



স্বামী শিবানন্দ ২৬৫ 

মবাই মঠে বাস করিতেন এবং ধ্যানতজন করিতেন। কাহারো 

বাহিরে যাইবার দরকার হইলে, একটি বস্ত্র ছিল সম্বল । 

সকলেই তাহারা মোটামুটি সচ্ছল ঘরের ছেলে । কিন্তু বৈরাগ্যময় 
জীবন অবলম্বন করার ফলে আহাধ্য জুটিত শুধু মুনভাত। একদিন 

কিছুই জুটিল না, অগত্া। সবাই কীর্তন-আনন্দে কাটাইয়। দিলেন। 

“বরানগর মঠ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন অতিশয় কষ্টের দিন 

ছিল, সকলে তীব্র বৈরাগ্যবশতঃ কাহারও কোন বস্তু গ্রহণ করিত না। 
সাধনা 'আর তপস্ত্া, একমাত্র মূলমন্ত্র ও লক্ষ্য ছিল। পাছে কোন 

বস্তু গ্রহণ করিলে শক্তি ক্ষয় ও তপস্তার বিদ্ব হয়, এইজন্য সাধ্যমত 

কেহ কাহারও কোন দান গ্রহণ করিত না। একদিকে আহারের 

কষ্ট, অপর দিকে কঠোর তপন্তা, এইরূপ বঠোর তপস্ত। করায় হৃদয়ে 
সিংহবিক্রম জাগ্রত হইত। চক্ষুর দৃষ্টি ও পদক্ষেপে বোধ হইত 

যেন মেদিনীকে কম্পিত করিয়া এই কয়টি যুবক জগতে বিচরণ 
করিবে । তাহারা জগৎ ও জগতের ভোগ্য বস্ত্ব বা জগতের আকর্ষণী 

শক্তি সমস্তকেই তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছিল । কি করিলে ব্রক্ষলাভ হয়, 

জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়াতে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মশক্তি বিকাশ করা যায়__ 

এইটাই তখন তাদের উদ্দেশ্য ছিল। আর ভবিষ্যতে ইহাও দেখা 

যাইল যে, এই কয়টি যুবক গম্ভীর নিস্তব্ধ পদবিক্ষেপে সমস্ত জগৎকে 
বিক্ষোভিত ও পদদলিত করিল | বরানগর মঠে ইহাদের জীবনের 

প্রথম অবস্থায় মনে যে উদ্দেশ্য জাগ্রত ছিল, প্রত্যেকেই কোন ন! 

কোন ভাবে পরে ভাহ। দেখাইয়াছেন।” 

স্বামী শিবানন্দের পুণ্যস্মৃতি অনুধ্যান করিতে গিয়া! মহেন্দ্র দত্ত 

মহাশয় লিখিয়াছেন £ 

তারকদা সকালে রামতন্্র বোসের গলির বাড়ীতে আমিলেন। 

গায়ে ধুলো কাদাতে মোটা সরের মতন একটা নেউনি পড়ে গেছে, 
মাথায় উড়ি খুডি চুল, আর কৌকড়ানো৷ কৌকড়ানে। দাড়ি। 

আমি বল্প,ম, 'তারকদা, চল তোমায় 'নাইয়ে দি। সেই সঙয় 
দিল্লী থেকে একজন গ!' মাজরার গৌজ বা বগলী, যাকে খিস্সে 

বলে-_সেইটে এনেছিল 1৭ আমি তারকদাকে কলের নীচে বসিয়ে ' 
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নিজের হাতে সেই বগলীটা প'রে তারকদার গা ঘস্তে লাগলুম। গা 
ঘসতে ঘসতে কাদাটে কাদাটে জল বেরুতে লাগল । এইরূপ অনেকক্ষণ 

পিঠ, বুক, হাত, পাঁ, মুখ ঘসার পর গায়ের চামড়ার রং বেকলে!। 

আমি বললুম “তারকদা, এত কাদ! বেরুচ্ছে কেন,? তারকদ! 

বললেন, “সমস্ত রাত্র ধুনির পাশে বসে জপ করি, আর দিনের 
বেলায় গঙ্গায় তিনটা ডুব দিয়ে আসি । গাও ঘসিনি, গাও পুছিনি। 

যেখানে সেখানে পড়ে থাকি । সেইজন্য গায়ে এত কাদা লেগেছে।' 

তারপর তিনি বললেন, “ওহে একটু গুল দাও দ্রিকিনি? দীতট। 
মাজি। অনেকার্দন দাত মাজতে ভূলে গেছি ।” 

আমি তখন একটু গুল গুড়িয়ে এনে দিলুম । তখন তারকদার 

জোয়ান বয়স, রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, গা! ঘসে দেবার পর পরিক্ষার 

পরিচ্ছন্ন দেখতে হল, কিন্তু দেহ অতিশয় কৃশ হয়ে গিছল | তারপর 

কাপড়-চোপড় রোদে শুকুতে দিলুম। 

তারকদ। ঘরের ভিতর গিয়ে একটু শুলেন । “দখি না, পায়ের 

গোড়ালীগুলো একেবারে ফেটে গেছে । আমি নারকেল তেল 

এনে সেই ফাটাগুলোর ভিতর দ্রিতে লাগলুম । তারকদা একটু 
হেসে বললেন, “ওহে, তুমি একদিন দিয়ে আর কি করবে? আমায় 

সর্বদাই এ রকম অবস্থায় থাকতে হয়। পা-টা ফেটে গেছে এতে 

আর কি ক্ষতি হয়েছে? যাঠা হোক, তারকদ! আহারাদি ক'রে চলে 

গেলেন। এই সময়ে তিনি সাধন-ভজনে বিভোর থাকৃতেন, দেহের 

দিকে কিছুই মন ছিল না। 

বরানগর মঠবাড়াটা আসলে ছিল 'একট। জঙ্গলাকীর্ণ, 'অতি 

পুরাতন ভগ্নপ্রায় বাগান বাড়ী। তারক প্রভৃতি তকণ রামকৃষ্ণ 
তক্তেরা এখানে বাস করার সময় যে সব কাণ্ড করিতেন, মহেন্দ্রন।থ 

তাহার চিত্র দিয়াছেন £ 

“মঠবাড়ীর আশে পাশে অনেক পোড়ো। জমি ছিল । কেলোমালী 
একট উদ্ডে মালী। সে কিছু ক্ষেত করেছিল। সেই ক্ষেতে বড় বড় 

পাড় শসা হ'ত। মধুর বালকস্বভাব তারকদ। এক একদিন চটে 
উঠতেন- “ছরতেরি ছাই। এমন ছুখ. চেটে খাওয়া আর খাওয়া 
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যায় না। এই বলে তিনি হাসতে হাসতে সিড়ি দিয়ে নেমে কেলো 

মালীর ক্ষেতে যেতেন এবং ছু-চারট। পাড় শসা তুলে আনতেন। 

কেলো৷ মালী সেই সময় ঘাপটি মেয়ে লুকিয়ে থাকত, সুমুখে 

আসত না। তার পরদিন, কেলোমালী এসে ন্যাকামি করে কান্না 

সুর করত। সে বলত, আমি গরীব মানুষ, আমার শসা নিলেন ? 

আমি এখন কি করব '? সেটা কিন্তু মৌখিক ছিল । তারকদা কখনও 

কখনও ছু-চারখানি রুটি দিতেন । কখনও ব। কোন ভক্ত এলে তাকে 

বলে কেলো মালীকে একট) টাকা বা একখান। কাপড দেওয়াতেন । 

এই শস! তুলবার সময় কখনও কখনও আমাকেও সঙ্গে নিতেন । 

সে একটা হাসি তামাসা আমোদের জিনিস ছিল । 
ছ'চারটা শসা! এনে তাঁরকদার কি আহ্লাদ । কি হাঁলি। যেন 

কত দিগ্বিজয় হ'ল | তিনি ঘাড় নেড়ে নেডে মুখ নেডে নেড়ে, ডান 

হাতের তজ্জনী নেড়ে নেড়ে যে হাসি তামাসা করতেন, তাতে সক্গলেই 

বড় আনন্দিত হ”তেন। সে চিত্র এখনও মামার সুমুখে রয়েছে । যা 

হোক সেই কেলো মালীর শসা একটু নুন ঝাল পিয়ে তরুকারী হত।” 

সদ্গুর আারামকৃষ্ণের বিরহবাথা এক একদিন শিষ্যদের মুহামান 

করিয়া ফেলে । দীর্ঘশ্ববস আর অশ্রজলের মধ্য দিয়া কারেন তাহারা 

স্মৃতি তর্পণ। বিরহের মধ্য দিয়াই ভাবময় রানকৃফ-সত্তাঁয় চলে 

ভাহাদের আত্মিক অবগাহন । প্রতাক্ষদর্শী মহেন্দ্রনাথ ভার *নাথের 

এমনি এক বিরহখিক্ন দৃশ্য বর্ণন1 করিয়াছেন মন্মম্পশশী ভাবায় £ “আমি 

বরানগর মঠে গেলুম ! মেঘলা করেছে। বিম ঝিম বৃষ্টি হচ্ছিল। 
বড় ম্যালেরিয়া হওয়ায় সকলেই বাইরে পালিয়েছে । শশী মহারাজ 

ঠাকুরঘরে সন্ধা!-আরতির উদ্যোগ করিতেছেন । বড় ঘরটাতে তারকদ। 
ও শরৎ মহারাজ আছেন। তারকদ। দক্ষিণদিকের দেওয়ালেতে পিছন 

করে বা! দিকের হাতে মাথা রেখে বেঁকে শুয়ে আছেন | শরৎ মহারাজ 

একটু দূরে আধশোয়া হয়ে, হাতে মাথা রেখে, শুয়ে রয়েছেন । আমি 
কাছে গিয়ে বসলুম । 

বৃষ্টির জল পড়ায় বাগানের আম পাতা থেকে টোপ টোপ,জল . 
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গড়াচ্ছে, বাড়ী নিস্তব্ধ । ছু'জনের মুখ তাবে বিভোর ও বিষাদে 
পরিপূর্ণ, চক্ষুতে জল ভরে রয়েছে এবং যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। 
খানিকক্ষণ পরে তারকদা বললেন, 'শরৎ, বীয়াট! পাড়ো তো, ঠেক। 
দাও তো |” তারকদ! উঠে বসে গাইতে লাগলেন-_ 

হরি গেল মধুপুরী, হাম কুলবালা, 

বিপথ পড়ল, সহি ! মালতী মালা ; 

নয়নক ইন্দু তুমি, বয়ানক হাস, 

সুখ গেল প্রিয় সাথে, ছুখ মোহি পাশ ।” 

তারকদ। প্রাণের 'মাবেগে এ বিরহগীত এমন স্ত্রন্দর গাইতে 

লাগলেন যে আমার পধাস্ত মন দ্রব হয়ে গেল। আর তারকদার ও 

শরৎ মহান্াজের উভয়েরই চোখ দিয়ে জল শড়াতে লাগল-_নয়ন 

জলে বয়ান ভাসে । 

হদয় বিদারক বিরহ যেকি জিনিস এবং কৃষ্ণ বিরহে রাধিকা 

যে মতি করুণ স্বরে বিলাপ করেছিলেন তাহ! যেন চোখের উপর 

স্পট দেখা যেতে লাগল । এইরূপ করুণ স্বরে বিরহ সঙ্গীত প্রীয় 
শুনতে পাওয়। যায় না। ইহার সাহত সঙ্গীতের বিশেষ সম্পক নেই। 

এট হচ্ছে নাদ ব্রহ্ম-_য। হৃদয় হতে উদ্ভৃত হয়ে ক দিয়ে প্রকাশ 
হয়েছিল। দেঈট গাওয়া ও শুনায় আমরা তিনজনেই স্তম্ভিত 

হয়েছিলাম। অন্তরে যেন বিরহভাবের তরঙ্গ চলভে লাগল। 

পক্ষাস্তরে ইহ1 তারকদ। ও শবৎ মহারাজের সাধক জীবনের অন্যতম 

রূপ; কারণ তাহাদের প্রাণও তখন ভগবান্ লাভের জন্য আকুলি- 

বিকুলি করছিল। এইজন্য নিক্ধেদের হদ্গতভাবে তার! নিজেরাই 
স্বর করে ভজন গাইছিলেন। 

শেষ সময়ে একারদন কথাপ্রসঙ্গে শরৎ মহারাজকে বললাম, 

“বরাহনগ্রর মঠে, সেই যে ভজন হয়েছিল আর কেঁদেছিলে মনে 

আছে ? 
. ধঁরৎ মহণল়।জ হাসতে হাসতে বললেন সেট। খুব মনে, আছে, 

'প্রাণে বড্ড ধাক্কা লেগেছিল ।, 

** কয়েক মাসের মধ্যেই বরানগরের চরম দারিজ্য বরণের পাল। 



স্বামা শবানন্দ ২৬৯ 

শেষ হইল । গৃহী ভক্তের এই ত্যাগী সাধকদের মঠে কিছু কিছু 
সাহায্য দিতে লাগিলেন ঠাকুরের পূজা ভোগ ও সন্ন্যাসী আশ্রমিক- 
দের অশন বসনের কিছুট। সুরাহা হইল । 

তারকনাথ ছিলেন স্বভাবতঃই ধ্যানী. গুরুব দেওয়া সাধন 

নির্দেশের মধ্য দিয়া নিজের তপত্তা তিনি চালাইয়! যাইতে থাতকন 
পরম নিষ্ঠাতরে ৷ মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন, “প্রথম হইতেই একটা 
ভাব তাহার মধ্যে লক্ষিত হঈত। একদিকে যেমন তিনি নিলিপ্ত 

ত্যাগী পুকষ ছিলেন, কোন বস্থতে যেমন তার আকাত্ক্ষা বা ইচ্ছা 

ছিল না, 'অপরদিকে তাহার অতিশয় উদার ভাব ছিল শর্থাং কোন 

গণী বা! সীমার ভিতর তিনি থাকিতে পারিতেন না| এই সময় 

তার মুখে প্রায় 'এই কথাটা থাকিত-__“অখণ্ড সচ্চিদানন্দ'। এত 

বিধি নিয়ম পুঙ্ধা_-এসব তাহার ভাল লাগিত না, তার ধাতস্থ 
এসব নয়। “মখণ্ড সচ্চিদানন্দ” ভাবটা তার খুব প্রধল ছিল। 

অপর যা” কিছু তিণি করিতেন বটে, কিন্তু সেটা তার প্রাণের জিনিস 

নয়। তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে এবং জীবনের শেষ অবস্থায় এই ভাবটা 

আরও প্রবলভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল,-_ যদিও ডিনি কোন বিশেষ 

তাবের বিরোধী ব1 পক্ষপাতী ছিলেন না। এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ 

ভাবটি-ভবিষ্ততে তার ভিতর ভালবাসা উদ্ভৃত করিয়াছিল। এই 
তালবাস৷ হইতেছে আত্মপ্রসারণ অর্থাৎ নিজের াত্বাকে সর্ধববস্তর 

মধ্যে দর্শন করা |” 

অতঃপর স্বামী শিবানন্দের জীবনে শুক হয় পরিব্রাজনের পালা। 

ভারতের বনু তীথ তিনি পরিভ্রমণ করেন, হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে 

তপস্তা করার জন্য মঠ হইতে কয়েকবার নিক্ররান্ত হন । 

এসময়কার তিতিক্ষাময় জীবনের নান। কাহিনী তিনি উত্তরকালে 

ভক্তদের কাছে বর্ণনা! করিতেন £ 

«এমন অনেক সময় গেছে যখন একখানা কাপড়ের বেশী সঙ্গে 

থাকৃতো না। সেই এক কাপড়ই অর্ধেক পরে আর অর্ধেক গাতি 

মেরে গায়ে জড়িয়ে পথ চলতাম। পথে চলতে চলতে হয়তো৷ কোন 
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কুয়োতে স্নান ক'রে, কৌগীন পরে থেকে কাপড়খানি শুকিয়ে 
নিতাম । কত রাত কেটেছে গাছতলায় শুয়ে। তখন মনে তীব্র 

বৈরাগা । শারীরিক আরামের কথ। মনেই হোত না। কঠোরতাতেই 
আনন্দ ।” 

নিফিঞচন পরিব্রাজক জীবনের নান। হুখ ও ছূর্দশাম় সদ্গরু 

স্ীরামকৃষ্ণই ছিলেন তাহার ভরসা স্থল, অন্তরালে থাকিয়া তিনিই 

ঠাহাকে সতত দিয়েছেন আশা আশ্বাস ও আশ্রয়। শিবাঁনন্দ 

মহারাক্জ কহিতেন, “এসময়ে ঠাকুরই সর্বদা সঙ্গে থেকে সব বিপদ 

থেকে বক্ষা করেছেন। কখনও অভূক্তও রাখেননি । অবশ্য এমন 

দিন গিয়েছে যে খুব সামান্যই আহার জুটেছে । একদিনের কথা 
বেশ মনে আছে । বিঠরে যাচ্ছি একজন সাধুকে দর্শন করতে। 
ছুপুরে পথে এক জাযগায় গাছন্লায় বিশ্রাম করছি । তখনও খাওয়া 
হয়নি । নিকটে কোন লোকালয় ছিল না। এমন সময় পাশের 

বেলগগাছ থেকে একটা পাকা বেল ধূপ্ করে পড়লো, 'আর সঙ্গে সঙ্গে 

ফেটে গেল। খন দেই বেলটি কুড়িযে এনে তাই খেয়ে সেদিন 

'»টিয়ে দিলাম |” 

স্বামী বিবে ফানন্দ ইউরোপ ও আমেরিকায় সন!তন হিন্দুধর্মের 

বিজষ পতাকা উড্ভীন করিয়! দেশে ফিরিলেন । বামকুষ্চ শিষ্য- 

মগ্ডুলীজে আনন্দের বান ডাকিল, এবং সার! ভারতেও অপুর্ব প্রাণ- 
'ওরঙ্গ উচ্ছুসিত হইয়। উঠিল । রামকৃষ্ণ মঠ তখন শিক্ষিত দেশপ্রেমিক 

মানুষ মা্রেবই দৃষ্টিতে এক পরম গৌরবের বস্ত। এই মঠের উৎস- 
মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন বীর সন্যাসী বিবেকানন্দ | অন্তান্ত গুরু 
ভাহদের মহ শিধানন্দও এ সময়ে বিবেকানন্দের এই কন্মযজ্জের 

পাশে আসিয়। দাড়ান । 

পরিব্রাজক সন্যাসী, ধ্যানী শিবানন্দ মহারাজ এবার আবিষ্ভূতি 
হন কম্মযোগীরূপে ৷ বেদান্ত এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচারকল্পে 
শিবানন্দ এই সময়ে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতেন । এই সর্ব- 

ত্যাগী সঙ্গ্যাসী' প্রতিভাত হুইতেন বেদাস্তেরই এক জীবন্ত ভাব্যরপে। 
শির্যনন্দের বেদাস্ত প্রচার সে সময়ে মান্রাজ ও কলম্বোতে চাঞ্চলে)র 
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সৃষ্টি করে| তাহার কলম্বো কেন্দ্রের ছাত্রী হরিপ্রিয়! (মিসেস পিকেট) 
তাহার দ্বার অন্ুপ্রাণিতা হইয়া পরবর্তীকালে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজ্জী- 
ল্যাণ্ডে বেদাস্তের প্রচারে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন । 

বারাণসীতে শ্রীরামকুষ্চ অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা ও সংগঠন 

শিবানন্দের অন্যতম 'অবদান। তিরোধানেব কিছু পুর্বে স্বামী 

বিবেকানন্দ বেদাস্ত প্রচাবের জন্য ভীঙ্গার রাজার নিকট হঈতে পাচ 

শত টাক! প্রাপ্ত হন । 'এই টাকা দিয়া বারাণসীতে একটি কেন্দ্র 

প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত তিনি করেন এবং শিবানন্দকেই দেন ইহার 
দায়িত্বভার | 

আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল । শিবানন্দ মহারাজ উপলব্ধি করিলেন, 

গধু মৌখিক ভাষণ-দানে তো বেদান্তের তত্ব মানুষের জীবনে প্রাতি- 

ফলিত হইবে না, ভজন-সাধন ও পূর্ণ বেদান্তের 'অন্কূল জীবনের 

আাদর্শ দেখাইতে হইবে । তবেই সম্ভব হইবে বেদাগ্ের প্রকৃত 

বিস্ত।র সাধন । 

অসামান্য ত্যাগ তিতিক্ষার বলে একাজ তান সশুব কাবয়া- 

হালেন। তাহার নজের ও সহকম্মীদের এই সময়কার এপস্তা ও 

বৈবাগ্যের আদর্শ কাশীধামে অসামান্ত প্রভাব পিস্তার কবিয়াছিল। 

এই আশ্রম প্রতিষ্ঠায় গোড়ার দিকে চরম দারিদ্র্য ও ছুখ দুর্দশার 
নধ্যে শিবানন্দকে কাটাইতে হয়। কিন্তু নান! প্রতিকূল পরিবেশের 

নধ্যেও তাহার ধ্যানগন্তীর মুন্তিটি সদা বদসাঁজিত খাকিত অটল 

মহিমায় । নিত্যকার ধুলি ঝঞ্চার উদ্ধে, ছন্দাতীত অবস্থায়, সবব সময়ে 
ডিনি অবস্থান করিতেন! এ সনযক।র 'অতিজ্ঞত! সম্পর্কে তিনি 

পলিয়াছেন £ 

“কাশীতে যখন হামকুষ্জ অদ্বৈত আশ্রম হ'ল, '*খন কাশীবাসী 

শ্বনেকেই আপত্তি তুললেন__“অদ্বৈত আশ্রম বল্ছেন আবার এখানে 
পুজা হোম ইত্যাদি হচ্ছে কেন? এসব হ'ল অদ্বৈত তের বিরোধী 

ভাব! এইরূপে অনেকেই অনেফ প্রকার আপান্ত তুলতে লাগলেন। 

আমি এতে কিছু ক্ষুগ্ন হয়েছিলুম! শেষে জিজ্ঞানুর্গের বুঝিয়ে 
দিলুম যে, নীরপ অদৈতবাদ-.সেভাব এখানে নয়। এখানে হচ্ছে, 
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ক্রীশ্রীরামরুষ্ণ প্রদশিত অদ্বৈতভাব । এখানৈ রসে বশে সারেমাতে 
বস্ থাকবে । অধিকারী হিসাবে মছৈতজ্ঞানও থাকবে, ভক্তি পৃজা 
পাঠ ইত্যাদিও থাকবে । একঘেয়ে অদ্বৈতবাদ হ'লে প্রাণট। বড় শুক 
হয়ে যায়। ভক্তি প্রাণকে সরস রাখবার একটা উপায় । আর কর্্মও 

নিতাত্ত আবশ্যক-_এও এক বড় সাধন1।” | 

সহজ ভাষায়, শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা সহকারে এমন করিয়া তিনি 

এই তন্বটি বুঝাইয়া দিলেন যে, কাহারো মনে কোন প্রশ্ন রহিল না, 
বিরূপ ভাব রহিল না| রামকৃষ্ণমগ্ুলীর বিশেষত স্বামী বিবেকানন্দের 

বহুকথিত মূল তাত্বিক সূত্রটি আত্মনে! মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ-_ 

সকলের মনে গ্রথিত হইয়।৷ গেল । 

কাশীর অদ্বৈত আশ্রমে তখন খুব অর্থাভাব। বাড়ী ভাড়াও 
অনেক বাকী পড়িয়। গিয়াছে । শিবানন্দ মহারাজ বনু কষ্টে একদিন 

একশত টাক! যোগাড় করিয়াছেন এবং বাড়ীওয়ালাকে দিবার জন্য 

তাহ। রাখিয়া দিয়াছেন একটি ভাঙ্গ। কাসবাকে । 

আশ্রমের একটি নবাগত যুবক কন্মীর উপর এই সময়ে বাজারের 
ভার ছিল। লোভে পড়িয়া সে এ টাকাট। আত্মলাৎ করিয়া বসে 

এবং আশ্রম হইতে পলায়ন করে । সব টাক নিয়! গিয়াও সে কিন্তু 

ক্যাসবাক্সে একটি পয়লা রাখিয়। যায়। কোনমতে তাহ। দিয়াই 

সেদিন বাতাস। কিনিয়া ঠাকুরের ভোগ দেওয়া সম্ভব হইল। 
বহু কষ্টে যোগাড় কর টাকাগুলি তো৷ উধাও হইয়া গেল। এখন 

বাড়ীভাড়ার টাক! আসিবে কোখা হইতে | এত টাকা আবার 

কোথায় পাওয়া যাইবে? এদিকে বাড়ীওয়ালাটি অতি দুর্দান্ত 

লোক, বাগে পাইলে সহজে কাহাকেও সে ছাড়ে না। আশ্রমিকের! 

প্রমাদ গণিলেন। 
বাড়ীওয়াল৷ শিবানন্দ মহারাজকে ডাকাইয়া নেয় এবং টাক! 

আদায়ের অন্য তাহাকে নিজের গদীতে আটকাইয়া রাখে । বন্ধু ও 

শুভানুধ্যায়ীদের চেষ্টায় বাড়ীওয়ালার সঙ্গে আপাততঃ মিটমাঁট হইল, 

এবং মহাপুরুষজী আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন । 
, বিজ্ময়ের বিষয়, যে যুবকটির জন্য এত লাঞ্ছনা, তাহার উপর 



ত্বামী শিবানন্দ ২৭৩ 

শিবানন্দ স্বামীর এতটুকু রুষ্টভাব নাই । প্রশান্ত কণ্ঠে শুধু বলিলেন, 

“ছেলেটির অভাব হয়েছিল, তাই টাক! নিয়ে চলে গেল। কিন্তু তার 
ধর্মবুদ্ধি কছুটা ছিল-__তাই তো একটি পয়সা রেখে গিয়েছিল , আর 

তাতেই ঠাকুরের ভোগ দেওয়৷ গেল। কাজ তে আটকায় নি।” 
শিপানন্দ মহারাজের সেদিনকার এই ক্ষমাস্তন্দর বপ সেদিন 

মঠের কল্মী ও "ক্তদের হৃদয়ে চির অঙ্কিত হইয়া যায । এই স্বাভাবিক 

মহিমা “ অপুব্ব মহাপ্রাণতা ছিল বলিয়াই, শুধু বারাণসীর যুবক 
মহালেহ নয়, পণ্ডিত ও সন্গাপী মহলে তাহার আত্মিক প্রভাব 

সে সমযে বিস্তৃত হইয়া পডে' 

নিবিড় ধ্যান-তম্ময়তার মধ্য দিযা তখন মহাপুকষজীর দিবা ও 

রাত্রি অতিবাহিত হইন্দ। যে অনীক্দ্রিয় আনন্দ-আসম্বাদ ঠাকুর 

শ্লীবামকুষ্ণ তীাহাব অধ্যাত-জীবনে সম্ভব করিয়া গিযাছেন, তাহাকেই 
নিবিডভাবে, নিরশ্র ধাবায়, তিশি উপল কারা” চান । তাই 

কোনদিন ইট্টদর্শন না হহালে, দিব্য অনুভূতির রসে অন্তর অভিষিক্ত 

না হইলে, তঃখের তাহার সীম। থাকিত না । বালকের মত বাকুল 
হইয়া কাদিতেন। আর সঙ্গীয় ব্রহ্মচারীকে হৃদয়ের বেদনা জানাইয়া 

খেদোক্তি করিতেন, “চন্দ্র, দিনট। আজ বৃথায় গেল। আজ তার 

দর্শন পেলাম না_তার জন্য একটু চোখের জলও বেকল ন11” 

ধ্যানী সাধকের অন্তরাত্মায় মাঝে মাঝে জাগিয়৷ উঠে সব্বপ্লাবী 

ঈশ্বরীয় চেতনা । কঠোরতপা, ধ্যান-গম্ভীর সাধক উদ্েঙ্গ হৃদয়ে 

বারান্দায় পায়চারা করিয়া বেড়ান, আর ব্যাকুল কণ্ে গাহিয়া চলেন-- 

তুমি পুর্ণ পরাৎপর ; 

তূমি অগম্য অপার, 
ওহে নাথ! কার সাধ্য 

ধ্যানেতে ধরে তোমায় ॥ 

মনেরে বুঝাই কত 

তুমি বাক্য মনাতীত, 

তবু প্রাণ ব্যাফুলিত 
তোমারে দেখিতে চায় ॥ 

»*ম-১৮ 
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শিবানন্দের কপোল বাহিয়। অশ্রু ঝরিতেছে, নয়ন ছুটি অদ্ধ 

নিমীলিত। রামকৃষ্ণময় সাধকপ্রবরের এই বসাঞ্ুত, প্রেমমধুর মৃত্ডি 
যাহার! দেখিয়াছে তাহারাই স্মৃতির মণিকোঠায় সঞ্চয় করিয়া 

রাখিয়াছে চিরতরে | 

বারাণসীর আশ্রমে শিবানন্দ মহারাজ সাত বৎসর ঝাস করিয়া- 

ছিলেন। তাহার তপস্যা-পৃত জীবনের এটি এক ম্থবর্ময় যুগ। 
দিনের পর দিন তখন অদ্বৈত আশ্রমে চরম দারিজ্র্যের নিষ্পেষণ 

চলিয়াছে। কোন দিন ব্রন্মচারাদের হয়তো আহার জোটে নাই । 

ক্ষুধার জ্বালায় পাশের বাড়ীর বাগান হইতে তাহার] ছুই চারিটা 

পেয়ারা পাড়িয়। খাইয়া আসিয়াছে । এই ত্যাগ তিতিক্ষাময় দিন- 

গুলিতে কিন্তু শিবানন্দ মহারাজের কঠোব তপস্তা! বহিয়া চলিয়াছে 

অবিরাম ধারায় | সংঘাতময় বাস্তব জীবনের বহু উদ্ধে, এক অবিচল 

ধ্যানতন্ময়তায় তিনি আবিষ্ট হইয়া! আছেন। 

রামকুষ্ণ মিশনের তত (লীন সম্পাদক শরৎ মহাবাজ মাঝে মাঝে 

ঠাট্র। করিয়া হাসিয়া বলিচ্ছেন, “তাঁরকদা, তোমার ধ্যান কি টাকার 

ঘোগাড করতে পারুবে? আশ্রমের জন্য শিগগীর টাকা সংগ্রহে লেগে 

পড়ো ।” কিন্তু একথা শুনিবার মত মান্রধটি তখন যেন হারাইয। 

গিয়াছে। 

ইহার পর ক্রমাগত কৃচ্ড ব্রত সাধনের ফলে শিবানন্দ মহারাজের 

স্বাস্থ্য গন হয়। অতঃপর তিনি কাশীর অদ্বৈত আশ্রমের দায়িত্ব অপর 

একজনের উপব ন্ষ্জ করিয়া বেলুড়ে চলিয়া আসেন । 

সে বার ভায়মগ্ড-হারবারের একটি বাগ্দী ছেলে দীক্ষা নিবার 
জন্য বেলুড় মঠে উপস্থিত হয । মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় ভক্তশিষ্যদের 

সঙ্গে এ ছেঁল্টিও পঙ্ক্তিতে বসিয়া গেল। ভোজন শেষে এক 
রক্ষণশীল ভক্ত জাত বিচারের কথ। উঠাইয়। মঠ সম্পর্ক বিরুদ্ধ 

সমালোচনা! করিতে থাকেন। 

জাত বিচারের এই কথ শিবানন্দ মহারাজের কানে গেল। শাস্ত 

দৃঢ় কণ্ঠে তিনি কহিলেন, “দ্যাখো, এটা ঠাকুরের দরবার। ভগবান্ 
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লাত, সাধন-ভজন-_এই হল এখনকার মূল উদ্দেশ্য | ঠাকুরের প্রতি 
শ্রদ্ধা ভক্তি রাখ ও সাধন ভজন করা, এইটাই হচ্ছে দেখবার 

জিনিস | বামুন কি কায়েত, কি বাগ্দী, একথ।র কোন আবশ্যক নেই ? 

কারণ এখানে কুটুম্বিতা করা বা বিবাহাদি দেওয়া বা সামাজিক অন্য 
কোন কাজ করা উদ্দেশ্য নয়। এখানে হ'ল সাধন-ভজনের স্থান, 

সামাজিক ব্যাপারের সঙ্গে কোন সংশ্ববহ নেই ' যে ঠাকুবকে মানাবে, 

সাধন-ভজন করবে, সেই এখানে থাকতে পারবে । জাতাজাতির 

কথাট। এখানে যেন ন] হয়।” 

সে-বার শীতকালে বড়দিনের সময় বেলুড়ে ঠাকুর শ্রীরামকু.ফর 

এক বিশেষ ভোগ দেওয়া হইতেছে । বন্ধু ভক্ত ও অহ্যাগত প্রসাদ 

পাইবার জগ্য আলিয়াছেন | মতেন্দ্রনাথ দত্ত শিধানন্দের এ সময়কার 

একটি আচরণ সম্পর্কে লিখিতেছেন £ 

“ছুপুরবেলায় উঠানে সকলে খাইতে বগিয়াছেন, দালান আর 
উঠানের মাঝখানে যে জরমিট। সেখানে সকল ছুঁশা ছাড়িয়া 

বাখিয়াছেন। তখনও প্রায় শতাবধি লোক দাড়াইয়া খাছেন, নসিবার 

স্থান পাইতেছিলেন না। সকতেই বলিতে লাগিলেন ?যঃ এ 

জায়গাটা'র জুত্াগুলি সরাইলে ভাক্তেরা বসিতে পারন। সকলেই 

এই কথা বেশ চেঁচাইয়া বলিডে লাগিলেন ; কেহই উঠিয়া নিজের 

নিজের জুতা সরাইলেন না--মুখে সকলেই আদেশ করিতে লাগিলেন। 
তাবকদা স্বভাব সলভ বালকভাবে কহিতে লাগিলেন “ঠিক তো, 

ঠিক। জুতাগুলি সরালে এদেরও জায়গা হয়)” এই কথা বলিয়া, 
কোন দ্বিধা লা সঙ্কোচ না কবিয়া সেই জুতাঙুলি দ্ুহবাহু ও বক্ষের 

মাঝে ধরিয়া, দেওয়ালের কোণটাতে রাখিয়া আসিতে লাগিলেন। 

জুত: উঠাইবার সময় কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, “ক করেন মহাপুব ষ, 

কিকরেন? আমার জুতায় হাত দিবেন না, তিনি বলিলেন, “ওহে 

বস, বস- খাও । এই সামান্তর জন্য এত চঞ্চল হবার দরকার নেট, 

এট। এখনি ক'রে নিচ্ছি । এইরূণ তিন চাঁরিবার করিতেই জায়গাট। 

পরিফার হইয়া! গেল | পরে নিজে একটা ঝাটা আনিয়া ঝ1ট দিলেন । 
তারপর সকলকে নিজ নিজ আনন আনিয়! বসিতে বলিলেন। * 
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বাহার! আহারের জন্য উঠাঁনের মাঝে বসিয়াছিলেন, তাহার! 

সকলই একবাক্যে বলিলেন, “হা, সত্যকার মহাপুরুষ বটে! কোন 

মান, অভিমান নাই । এই উপাখ্যানটিতে তাহার একটি বিশেষ 

মনোভাবেক চিত্র পাওয়। যায়। যিনি উপস্থিত সকলের গুরু ব! 

গুকস্থানীয়, ভিনি দ্বিধাহীন চিন্তে সকলের জুতা ছুই বাহু ও বুকের 

মাঝে রাখিয়া সরাইঈলেন_ কোনই সঙ্কোচ করিলেন না। তিনি 

আদেশ করিলে উপস্থিত যে কোন ব্যক্তি জুতা সরাইত | কিন্তু তিনি 

এত বিনয়ী ও অভিমানশুন্ত লোক ছিলেন যে. এসব বিষয়ে কোন 

প্রাধান্য ব। ইতর বিশেষ ন্ঞাব তাব একেবারেই মনে আনিত না।» 

কয়েক বনর পবের কথা । শিবানন্ষজী আনার বারাণলীতে 

আসিয়াছেন। এসময়ে প্রায়ই থাকেন তিনি ধ্যানমগ্র, বাস করেন 

অপাখিব আনন্দ রাজে; | অদ্বৈত আশ্রমের সকলেরই প্রবল হচ্ছা, 
তাহার একটি ফটে। তুলিবেন। বছ অনুরোধের পর তাহাকে সম্মত 

করানো গেল। আসনে উপবেশন করার পর যুক্তফগ্র তিনি নয়ন 

নিমীলিত করিলেন, সম্মুখে রাখা হইল একটি কমগুলু। মুহূর্ত মধ্যে 
মহাপুরুষজী ধ্যানতন্ময় হইয়া পড়িলেন। দৃষ্টি ভ্রনিবদ্ধ, একেবারে 
বাহাজ্ঞান বিরহিত। ছবি তোলার ব্যাপারটি মহাপুকষের কাছে তখন 
গৌণ হইয়! পড়িয়াছে। 

এভাবে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হইবার পর হ্থামী তুরীয়ান্ন্দ এই 

সঙ্কটের অবসান করিলেন । ধ্যানাবিষ্ট শিবানন্দজীর গায়ে ধাকা দিয়া 

উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, “মহাপুরুষজী, প্রকৃতিস্থ হয়ে বন্থন, আপনার 

ফটে। তুলবে যে !” 
বার বার ডাকাডাকির পর মহাপুরুষজীর চেতন! ফিরিয়া আসিল । 

নিদ্বোথিতের মত বলিতে লাগিলেন, “আ্য1.-আ্যা কি বলছে ?” 
কোনক্রমে তাড়াতাড়ি করিয়। সেপ্দিনকার ফটে! তোলা পর্ব শেষ 

করা হইল। 

শিবানন্দ মহারাজের এই সময়কার জীবন আত্মসমর্পণের সাফল্যে 

১ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান £ মহেজ্ত্রনাথ দত 
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মহিমোজ্জঙগ - গুরুকপার দিব্য রসধারায় তাহ! অমুতময় | তাহার 

সমকালীন এক চিঠিতে ইহার আভাষ মিলিবে। তিনি লিখিয়াছেন, 
*** তুমি আমার জীবন সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছ । আমার জীবনে 

এমন কোন বিশেষ ঘটন' নাই যাহ! লিখিবার যোগা । তাবে এক 

বিশেষের অপেক্ষাও বিশেষ ঘটনা আছে ছা! শ্রীরামকঞ্জের শ্রীচরণ 

দশন ও তাহার কৃপালাত। সেও তাহারই নিজগুণে! আমার 

এমন কোন গুণ ছিল না, যদ্দরা তাহার কৃপালাভ করিতে পারি। 

নিনি ইচ্ছা করিয়। আমায় দয়। করিয়াছেন -- এই মাত্র ঘটন1 আমার 
জীবনে ।” 

অন্তত্র আবার লিখিতেছেন-_“আমি শ্রীরামকুষের দাস এই মাত্র 

জানি। তিনি দয়া করিয়া যখন তাকে স্মরণ করান তখন স্মবণ করি। 

যখন পাঠ করান তখন পুস্তাকাদি পাঠ করি বা কাহারও কাহাবও 
সহিত ধশ্মকথ। আলাপ করি - এই আমার কাজ । ভরসা একমাত্র 

হ্বীরামকষ্েের কপা--সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আছে। আর এ জীবনে 
আমার কিছুই নাই এখং কিছু আকাজক্ষাও নাই তাহার কুপায়। 

আমি এখন প্রভু যেখানে রাখিবেন, সেখানেই থাকিব । নিজের 

কর্তৃত্ব কিছুই নাই; প্রভূ যেরূপ করাইবেন, তাহাই কবিব।” 
দীর্ঘ অধ্যাত্ম প্রস্তরতির পর শিবানন্দকে সদ্গুক কনম্মরন্তের মগ 

টানিয়। আনেন। জীবনের চল্রিশ বসর কটিয়াছে কঠোর প্রব্রজ্যা 

ও তপশ্চধায়। এবার তিনি মঠের কাধ্যে আত্মনিয়োগ করিলেন | 

এই মঠ যে ঠাকুর রামকৃষ্ণেরই তৈরী! আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনেব 
প্রাণকেন্দ্রূপে এ যে তাহারই সুমহান স্থষ্টি ! প্রচ্চন্ন ভাবে থাকিয়া 

ঠাকুর স্বয়ং ম্বামী বিবেকানন্দকে প্রেরণা দিয়েছেন, এই মঠ ও 

মিশনকে স্থাপন করিয়াছেন নূতন অধ্যাত্ম ভাবধারার উৎস রূপে । 

এই ধুতিটি শিবানন্দের হৃদয়ে এখন স্ুপ্রতিষ্ঠিত। 

বড়লাট-পত্বী লেডি মিন্টো! সেবার বেলুড় মঠ পরিদর্শনে আসিয়া- 

ছেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়া উঠেন, *ম্বামী বিবেকানন্দই তো 

রামকৃষ্ণ সভ্ঘের স্ষ্টি ক'রে গিয়েছেন | তাই না ?” শিবানন্দ মহারাজ 

উত্তর দিলেন, “না-তা কেন? প্রকৃত কথা হচ্ছে, এই সঙ্ঘ আঙর! 
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কেউ স্থষ্টি করিনি ! ঠাকুরের অন্থখের সময় এই সঙ্ঘ তিনি নিজেই 
স্থ্টি করেন। সেই সময় তিনি নিজে ্বামীজী এবং আর সকলকে 
শিক্ষা দিয়ে প্রকৃতপক্ষে কি করে এই সঙ্ঘ গঠন ও চালন। করতে 

হবে তা শিখিয়েছিলেন । সেই হল মঠের গোড়াপত্তন |” 

জীবন-প্রভুর স্ব প্রতিষ্ঠানকে এইবার তিনি নিষ্ঠ। সহকারে 
আকড়িয়া ধরিলেন | জপ ধ্যান ও প্রত্রজার শেষে তাহার জীবনে 

শুরু হইল কন্মযোগের নবতম অধ্যায় । | 

পুবেধর পরিব্রাজক জীবন ও তপস্যার কথা কেহ উল্লেখ করিলে 
তিনি কহিতেন, “এক সময় এ সব খুব করা গেছে । এখন তো ঠাকুর 

আমাদের কণ্মবৃত্তে টেনে এনেছেন | তার যুগধন্ম প্রচারের জন্য 

এইবপউ প্রয়োজন হয়েছে । তাই এখন এই বুড়ো বয়সে আমাদের 

দ্বারাও ঠাকুর তার কাজ কবিয়ে নিচ্ছেন। আমব। তো ভেবেছিলাম 

যে, ভপস্তা ক'রেই জীবন কাটিয়ে দ্েব''.করেছিলামও তাই । কিন্ত 

ঠাকুর তা করতে দিলেন কোথায় ? 

ভক্তজনের জন্য বাবুরাম মহারাজের ছিল প্রাণভর। নেহ- 

ভালবাসা_মঠ ও জনসাধারণের মধ্যে হৃদয়যোগ তিনি স্থাপিত 

করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহার তিরোধানের পব দেখা গেল, বহিরাগত 

তক্তের দল ক্রমে ক্রমে মঠের সহিত যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন। 

বাবুরাম মহারাঁজ নাই, আর কে তাহাদের দরদভর দৃষ্টি নিয়া 
দেখিবে? কে আদর-যত্ব করিবে? সাধন-নির্দেশই বা এত উৎসাহ 

করিয়া কে দিবে? অনেকে মঠে আসা বন্ধও কবিয়াছিলেন। 

এক রাত্রিতে কিছুসংখাক যুবক ভক্ত বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। 
আরতির পর তাহারা নিঃশব্দে চলিয়া যাইভেছেন, এমন সময় 

শিবানন্দজী আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, আচ্ছ? তোমরা আজকাল 
আর আগের মত মঠে আসছে! না|! কেন ? আগে যেমন মঠে আসতে 

এখনও তেমনি এসো | জেনো, বাবুরাম মহারাজ তোমাদের যেমন 
ভালবাসতেন, আমিও তোমাদের তেমনি ভালবাসি ।” 

এই ধ্যান-গম্ভীর মহাপুরুষের অস্তর্পোকে এমনতর প্রেমের ফন্তু 
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বহিতেছে একথা জানিয়া যুবক তক্তদল বিস্মিত হইলেন । ইহার 
পর হইতে বু মুমুক্ষু ও ভক্ত সাধক শিবানন্দের শ্রেহচ্ছায়ায আলিয়। 

উপবিষ্ট হইতে থাকে | বহুতর প্রাণ-শিখা তাহার অধ্যাত্ব-জ্যোতিতে 
টজ্জলতর হইয়া উঠে। 

শিবানন্দ বিশ্বাস করিতেন, বামকৃষ্ণ মণ্ডুঙ্গী ও বেলুড মঠ; তাহার 
প্রভু রামকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় ও প্রেরণায় স্থষ্ট । মনে প্রাণে সদাই তিনি 

আঁশ! করিতেন, এই মণ্ডলী ও মঠ হইবে অধ্যাত্ম-শক্তির «ক বিরাট 
উৎস। তাই নিষ্ঠাভরে নিজের মাত্মিক সাধন! ও কম্মসাধনাকে এই 

মঠের সহিত একান্তভাবে তিনি যুক্ত করিয়া দিলেন। নিজে যেমন 

সদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনায় সদ! বিতোর থাকিতেন তেমনি মঠের 

কন্মী, ব্রহ্মচারী ও সন্াপীদের মধ্যেও বিস্তারিত করিতেন সেই 
চিন্তা ও সাধনার ধার । 

"মধ্য ।আ-আলোদন। প্রসঙ্গে যে কোন ব্রহ্মচারী লযাসী ও ও তক্তের 
চেতনাকে তিনি অবলীলায় উদ্ধীতর স্তরে নিযা যাইতে পারিতেন। 

তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সংপ্রসঙ্গ ও সাধন তাত্বের আত উচ্ছুসিত 

হইয়! উঠিত। 

কোন গুহস্থ ভক্ত একবার বলিতেছিলেন, “মহারাজ, জীবনে কত 

পাপ করেছি। আপনি মহাপুকষ | আমায় কুপা ককন |” 
শিনানন্দ দুঢকঠে কহিঙ্গেন, “তুমি আর কি পাপ করেছ, বাবা ? 

তুমি ক্ষি ঠাকুরের কথ। শোননি ? ঠাকুর প্রায়ই বলতেন, পাপ-_ 
তুলোর পাহাড় । পাশ্কাড প্রমাণ তুলো যেমন সামান্ঠ অগ্রিস্ফুলিঙ্গে ই 

অচিরে ভন্মীভূত হয়, তেমনি ভগবানের কপাকণা লাভে পাহাড়- 

প্রমীণ পাপও ধ্বংস হয়ে যায়। তোমার কান ভয় নেই । তাকে 

ডাক, তার নাম করো । আর কিছু করতে হবে না!” 

রচীর ভক্তগণ একবার শিবানন্দ মহারাজকে তাহাদের উৎসবে 

নিয়া গিয়েছেন । এটি ছিল ঠাকুর রামকৃষ্ণের পুণ্য-জন্মতিথি উৎসব । 

শিবানন্দজা ইট্টদেবের পুঞ্জায় উপবিষ্ট হইলেন। দীর্ঘকাল ধ্যানস্থ 
থাকিয়া ঠাকুরের চরণে পুষ্পবিন্বদল দিয়া তখন পুজাকক্ষের বাহিরে 
আমিলেন, তখন তাহার দেহ ভাবাবেশ ও দিব্য অনুভূতিতে খর থর 
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করিয়া কাপিতেছে, নয়ন ছুটি রক্তবর্ণ। এক বৃদ্ধা ব্রাঙ্মণী সেই সময়ে 

আসিয়া তাহাব পদতলে লুটাইয়৷ পড়েন । 
শিবানন্দজী প্রশ্ন করিলেন, “কি চাই ?” মহিল! ভক্তটি কবজোড়ে 

কহিলেন, “মুক্তি ।” 

ধীব প্রশান্ত কণ্ঠে মহাপুকষ উত্তর দিলেন, “আচ্ছা তা হবে। 
'আমি ঠাকুবকে বলব ।” প্রত্যয় ও করুণাব দীপণ্চিতে তাহাব আনন- 

খানি তখন সমুজ্জল। 

এই সময়ে এক উপদেশ-প্রার্থী ভদ্রলোক তাহাকে বলিতেছিলেন, 

“ঠাকুরের নামই তো শুন্ছি, তাকে দেখবাব সৌভাগ্য তো আমাদেব 
হল না, মহারাজ |” 

তীক্ষক্ঠে তিনি কিলেন, “সে কি কথা ? ধারা ভগবানের পু্নকে 
দেখেছে, তার। যে ভগবান্কেও দেখেছে ! আমি আব আমার পিত। 

যে একই |” এই তেজোনুপ্ত বাণী শুনিয়া সকলে নিনিমেষে সম্ত্রমভরে 

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বহিলেন । 

বহুদিন আগের কথা । শ্রীবামকুঞ্চ একদিন দক্ষিণেশ্বরে নবেন্দ্, 

বাখাল, তাবক প্রভৃতিকে বলিতেছিলেন, “গ্ভাখও কালে তোদেব বহু 

লোককে দীক্ষা দিতে হবে ।” 

তারক বলিয়া উঠিলেন, “আমি কিন্ত ওসব পারবো না|” 

ঠাকুর তখন উত্তব দিযাছিলেন, “নে ঈশ্বরের ইচ্ছা । পরে দেখা 
যাবে। তুই এখন অত ভাবিস্ কেন ?” 

সেই এঁশী ইচ্ছা এইবাব বুঝি রূপায়িত হইতে থাকে । এতদিন 
শিবানন্দ মহারাজ কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই । মুমুক্ষু ভক্তেব! কত 

কাদাকাটি করিয়াছে, প্রবীণ গুরুভ্রাতার! বার বাব অনুরোধ উপরোধ 

করিয়াছেন, তিনি সে সব কানে তোলেন নাই। ১৯২২ খষ্টাব্দে ঢাকা 

পরিভ্রমণের কালে, দীক্ষাদান সম্পর্কে তাহার মত পরিবন্তিত হয়, 

সম্মত হন মুমুক্ষুদের সাহায্য দানে । 

ঢাকা শহর ও পুর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের অনেক ভক্ত স্বামী 

শিবানন্দের কাছে কাতর প্রার্থনা! জানান দীক্ষার জন্য । শিবানন্দজীর 

মন এবার নরম হয় এবং কয়েকদিন ঠাকুরের কাছে প্রার্থন৷ জানান 



স্বাধী শিবানন্দ ২৮১ 

তাহাব নির্দেশের ভন্য । এ নির্দেশ তিনি লাত করেন, এবং মঠ ও 

মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ব্রহ্মানন্দ মহাবাজেব নিকট আদেশপ্রার্থী হইয়। তিনি 

এক পত্র লিখেন। 

ব্রহ্মানন্দজী উল্লাসত হইয়। উত্তর দেন. “খুব দিন, প্রাণ খুলে 

দীক্ষা দিন! আপনার কাছে যাব! দীক্ষা! পাবে তাদের জীবন তো 

ধন্য হয়ে যাবে।” 

শিবানন্দ মহারাজ এই সময়ে এক পাত্রে লাখয়াছিলেন, “ঢাকাতে 

আমি প্রায় দেডমাস ছিলাম | সেখানে অনেক নবনার" শ্রীশ্রীঠাকুরেব 

ইচ্ছায় তাভাব নাম পাইফাছে । সে সময় ঠাকু,খব প্রেবণায় আমার 

ভিতর একটি ভাব আপিয়াছিল 1” 

মঠের শবীন ব্রহ্ষচারীদের উপদেশ দিতে গিয়া শিবানন্দজী 

উদ্দীশিতত হইয়া উঠিতেন, স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিতেন,৯ “খুব ডেকে যাও, 

খুব ভাব নাম ক?রে যাও। ভার উপব সম্পুর্ণ নির্ভর »”.র পড়ে থাক 
যখন যা দরকার তিনি সব দেবেন। পবিত্রতা ধশ্মজীবনের 

ভিত্তি। "পবিত্র হ্ৃদষে গুগবান্ শীঘ্র প্রকটিত হন, কায়মানাবাক্যে 
পবিত্র থানার চেষ্ট। করো । এখন তো তোমাদের ছাত্র গীপন। ছাত্র 

জনন বই পবিত্র । ঠাকুর পবিভ্রহ্ৃদয় ও বিষয়-বাসনাহীন ছেলেদের 
খুব ভালবাসতেন । যার মনে বিষয়ের দাগ লাগেনি তার শীঘ্র শীত 

চৈন্য হবে । "আর দরকার শ্রদ্ধ। ও বিশ্বাস । যেমন বললাম, সরল 

প্রাণে সন বিশ্বাস ক'রে নিয়ে ঠিক তেমনি ভাবে সাধনায় লেগে যাও । 

দেখাব তাপ দয়। হবে খুব "্ানন্দ পাবে । আঙল কথা কাজ 

করতে হবে। ঠাকুর বলতেন-_“খা!ল সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে বললে তো 
নেশা হবে না। সিদ্ধি আনতে হবে পরিশ্রম কারে ছুটতে হবে, 

সাদ্ধ খেতে হাবে-তবেঠ নেশা হবে । তেমনি ভগবানের নাম 

করবো, তার ধ্যান করো, "াব কাছে প্রার্থনা করো_ -আত্তরিক ভাবে, 
তবেই আনন্দ পাবে ।” 

সে-বার একটি মহিল! ভক্ত মহাপুরুষের কাছে নিবেদন করেন, 

১ শিবানন্দ বাণীঃ উদ্বোধন । 



২৮২ ভারতের সাধক 

বাবা, আমাদের কি ক'রে উদ্ধার হবে? কি ক'রে এ মায়া থেকে 
মুক্ত হব! আপনি একটু আশীর্বাদ করুন ।” 

তিনি এ কথার উত্তরে স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিতে লাগিলেন, “াখো, 
আসল কথাট। কি জানো, এ সংসার যে অনিত্য, এ বোধ তার 

কপা ছাড়া হয় না। একমাক্স ভগবানের শরণাগতি ছধড়। এ-মায়া- 

জাল কাটাবার অন্য কোন উপায় তো নেই ম1! ! শ্রীভগবান্ নিজেই 

গীতাতে বলেছেন-__ 

“দৈবী হ্োষ। গুণময়ী মম মায়। হুরত্যয়]। 

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ 

--এই যে দৈবী মায়া, যা জীবকুলকে মোহিত ক'রে রেখেছে, 
তা বাস্তবিকই দুস্তরাঃ এ মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া 

বন্ড়ই কঠিন। কিন্তু যারা অনন্ত মনে আমায় ভজন করে, তারা 

এই দৈবী মায়। অতিক্রম করতে পারে, এ মায়ার হাত থেকে 

অব্যাহতি পায়।, 

“অনন্য মনে তাকে ডাঁকা ছাড়! আর তে। জীবনে কোন উপায় 

নেই | তোমর। সংসারে রয়েছ, নান। কাজকনম্ম আছে । তোমাদের 

তো সাধনভজন করবার মত সময় নেই । তোমর] তাঁর শরণাগত 

হয়ে পড়ে থাক আর কাদ। কেবল কাদ আর প্রার্থনা করো, ধ্প্রভূ 

দয়! করে।' দয়া করো কাদতে কাদতে মনেব ময়ল। ধুয়ে যাবে। 

তখন তিনি সহজ স্ুর্যাপ্রভায় প্রতিভাত হবেন । তখন দেখবে যে 

তিনি অস্তরেই রয়েছেন | খুব কাদবে আর মধ্যে মধ্যে সদসৎ বিচার 

করবে । একমাত্র ভগবান্ই সত্য, আর সংসার, জন্মমৃত্যু, স্থখহুঃখ 

সবই অনিতা | এইরকম বিচার আব প্রার্থনা করতে করতে তবে 

তার দয়া হবে: সংসারের প্রতি ঘ্বণ! জন্মাবে এবং মন শ্রীভগবানের 

দিকে যাবে ।” 

সাধারণ ভাবে মঠের ভক্ত সাধকের! শিবানন্দ স্বামীর ধ্যান- 
পরায়ণ, গন্তীর রূপটির মহিত পরিচিত ছিলেন । কিন্তু নবীন ভক্তদের 

সঙ্গে মেলামেশ। করিতে গিয়। হাসি-ভামাশাও তিনি কম করিতেন 

না। মহেকন্্রনাথ দত্ত মহাশয় এ সম্পর্কে বলিয়াছেন £ 



৮৬ 

“হাসি-তামাশার তিতরেও একট! বিশেষত্ব দেখতুম, যদিও তিনি 
নানা রকম রঙ্গভঙ্গী ক'রে নিজে হাস্চেন বা অপরকে হাসাচ্ছেন, 
কিন্তু তা হলেও তার মনটা আর একদিকে রয়েছে । মুখে তিনি এক 

বলছেন-_-মন কিন্তু আর এক দিকে । উনি সেট! এমনভাবে বলছেন 

যে তাতেও আর একট বড উচ্চভাব রয়েছে । আবার এই রঙ্গভঙ্গী 

করবার মুহুর্তেক পরেই তিনি গম্ভীর ধ্যানমগ্ন পুকষ হইয়া যাইতেন ; 
তখন 'মার পূর্বের সে গলার আওয়াজ নাই, চোখের আর সে চাউনি 
নাই, মুখের আর সে ভাবও নাই ! সহসা এক গম্ভীর ধ্াননিমগ্ন 

ব্যক্তির বিকাশ পাইল এবং যাহার! পুর্বেব 'তারকদার চাপলোর কথা 
শুনিয়া হাস্ত-কৌতৃক করিতেছিল তাহারাঁও তারকদার এই মস্সাশ্চর্যা 

ভাব পবিবর্থনে স্তম্তিত ও সংযত হইয়া যাইল। 

“ম্মাজীবন কাল মামি তারকদাকে দেখিয়াছি যে, তিনি জগৎ 

হইতে সব সময় যেন পুথক বা বিচ্যুত রহিয়াছেন। এইটি তাহার 

ব্বাভাবিক ভাব ছিল। এই জন্তই বোধহয় জীবনের প্রথম অবস্থায় 

তিনি বিশেষ কিছু কাধ্য করিতে পারেন নাই এবং সকলে তাহাকে 

যতটা উচিত ততটা! শ্রদ্ধা করে নাই । কিন্তু জীবনের শেষ ভাগে 

যখন এই ভাবটি ঘনীভূত হইয়া বেশ প্রস্ফটিত হইয়া উঠিল তখন 
তাহাকে সকলেই জীবনুক্ত পুকষ বলিয়া সম্মান করিতে লাগিল । 

যাহা হউক তিনি সকল ভাবই বুঝিতেন, সকল ভাবকেহ শ্রদ্ধ! 

করিতেন, কোন ভাবের বিরোধী ছিলেন না। তবে তাহার স্বভাব- 

সিদ্ধ ধ্যানী ভাবটি তীাার প্রিয় ছিল-_-এই মাত্র । এইজন্য তিনি 

তাগুবনৃত্যে বা অন্ত প্রকার ভাবেতে ততটা মিশিতেন না, দূর হইতে 

সমস্ত দেখিতেন । তিনি ধানী ছিলেন-_কীর্তনী ছিলেন ন1।” 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার দিন দিন বাভিয়া চলিয়াছে। জাতি 

বর্ণ ধশ্ম নিবিবশেষে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আসিতেছে কত 

তক্ত, কত মুমুক্ষ | ইহাদের দেখিয়। শিবানন্দজীর আনন্দের অবধি 
নাই। এক ন্ুশিক্ষিত মুসলমান ভক্ত ঠাকুরের নাম নিয়া সাধনা 
করেন, কপাও কিছু পাইয়াছেন। সপরিবারে শিবানন্দ মহারাজের 



কাছে আসিয়া, সেদিন তিনি উপস্থিত। এই সাক্ষাৎ সম্পর্কে শিবানন্দ 
হর্যভরে একদিন বলিয়াছিলেন £ 

“ভক্ত মুনলমান ভদ্রলোকটি বললেন, আপনাকে দর্শন করতে 

এসেছি | আমার স্ত্রী বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে এসেছেন। তার 

কিছু বলবার আছে । এই বলে তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন। 

তার স্ত্রী তখন খুব ভক্তিভরে আমায় প্রণাম ক'রে অনেক প্রাণের কথা 

বললেন। তিনি বাল্যকাল হতেই কৃষ্ণভক্ত, শ্রীকষ্ণকে বালগোপাল 

ভাবে ভজন। করেন, এবং দর্শনাদিও মাঝে মাঝে পান। তারপর 

ঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ পড়ে ঠাকুরের উপর তার খুবই ভক্তি 
হয়েছে ' তার ধারণা, তার ইঠটদেবই রামকৃষ্জরূপে জগতে অবতীর্ণ 
হয়েছেন। দেখলুন যে ঠাকুরের উপর অগাধ ভক্তি । বেশ সাধন- 
ভজন করেন। ঠাকুরও নানাভাবে তাঁকে কৃপ। করেছেন । শেষটায় 
বিদায় নেবার সময় হাটু গেড়ে প্রণাম ক'রে বললেন-__ আমার মাথায় 

হাত দিয়ে একটু আশীব্বাদ করুন। আপনি শ্রীরামকৃষেের সঙ্গ 
করেছেন, তার কুপা পেয়েছেন। আপনার যে হাত শ্রীরামকৃষ্ণকে 

স্পর্শ করেছে সে হাত আমার মাথায় একট দিন |, আর কি কানা ! 

আম।র তে! কেবল মনে হতে লাগল খন্ট প্রভু, ধন্ত তোমার মহিমা ! 
তোমায় কে বুঝবে বল ? সেই শিব-মহিয্নঃ স্তোজের কথা মনে হল-__ 

তব তত্বং ন জানামি কাদৃশোহসি মহেশ্বর | 

যাদুশোহসি মহাদেব তাদৃশায় নমোনমঃ ॥ 
“হে মহেশ্বব, তুমি যে কিরূপ - তোমার তত্ব কি, তাতো আমি 

জানিনা । হে মহাদেব, তুমি যেরূপই হও সেইরূপ তোমাকেই 
ভূযোভুয়ঃ নমস্কার ।” বাস্তবিক ঠাকুবের সম্বন্ধে আমাদের এ কথাই 
বলতে হয়। তাকে কে বুঝবে? ঠাকুরের আরও অনেক মুসলমান 
ভক্ত দেখেছি। একজন দেখলুম কাডডাপায়। খুব মানী লোক, 

গভনমেন্ট খান খানবাহাছুর খেতাব দিয়েছে । ওরা সুফী সম্প্রদায়ের, 

কিন্তু ঠাকুরের উপর খুব তক্তি। ওখানে ঠাকুরেব একটি ছোট 
আশ্রম আছে। এ খানবাহাছ্র এবং স্থানীয় কালের _তিনিও 

মুসপমান--প্রনৃতি প/চজনে চেষ্টা ক'রে এ আশ্রমটি করেছিলেন। 
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আমর] তিন চারদিন ওখানে ছিলুম। প্রায়ই দেখতুম, কি সকালে 

কি বিকেলে, সেই খান বাহাছবর ঠাকুরমণ্ডপের এক কোণে বসে 

আছেন খুব দীনহীন ভাবে, মার একদৃষ্টে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে 
আছেন। তার ধারণা যে, তাদের পয়গম্বর মহম্মাদঈ এবার রামকুষ- 

বপে জগতের কল্যাণের জন্য এসেছেন । এমনি ক'রে কত ভানে যে 

ঠাকুর কত “লোককে কূপা করেছেন, ত। শামাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির 
মগম্য |” 

সেদিন এক গ্রহস্থ নক সাধন-ভজন € জীবনের কর্তবা সম্থান্ধে 

শিবানন্দ মহারাজের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন । উনরে 

তিনি বালেন, “ঠাকুরের কথাততেক্ট তো আছে সংসারের সব কাজ 

করবে কিন্তু মণ রাখনে ঈশ্বরে । যেমন বড়মান্থষের বাড়ীর দাসী 

সব কাজ কচ্ছে, কিন্ত সারাটি মন পড়ে আছে দেশে নিজ্ষের বাডীর 

দিকে | তেমনি সংসারে থাকতে হনে অনাসক্ত হয়ে । স্ত্রীপুরর, আত্বীয়- 

স্বজন সকলেরই সেবাযত্ব করবে; কিন্ত প্রাণে প্রাণে জানবে যে, 

তোমার একমাত্র মাপনার গন শ্রীভগবান। তিনি ছাড়া ভোমার 

আর £কউ নেই । তা বলে স্ত্রাপুত্রদের অবহেলা! করবে না। তাদের 

ভগবানের প্রেরিত জীবচ্জানে, ভগবানের অংশচ্ছানে যথাশক্তি সেবা 

করবে। তাদেব সঙ্গে ভগবতপ্রসঙ্গ করবে । 

“সংসারে থাকবে ; কিন্তু মন যেন সংসারে আবদ্ধ হয়ে না থাকে । 

আর ঠাকুর বলতেন-__“বিচার কর খুব দরকার । সংসার অনিত্য, 

ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য ও সত্য বস্তু 1/টাকায়কি হয়? ভাতহয়, 

ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গ! হয় এই পরাস্ত । কিন্তু তাতে 

ভণবান্ লাভ হয় না। অতএব টাকা কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হতে 

পারে না। এর নাম বিচার 1” খুব বেশী সাংসারিক উচ্চাকাজক্ষা মনে 

স্থ(ন পেতে দিও না। সাধারণভাবে জীবনযাত্রার বন্দোবস্ত তো ক'রে 
নিয়েছ ; তাতেই সন্তষ্ট থাকবে //মনের স্বাভাবিক গতিই নিম্মদিকে__ 

কামঙ্কাঞ্চন ও মানযশের দিকে । সেই ছড়ানে! মনকে গুটিয়ে এনে 
শ্রীতগবানের পাদপয্পে লীন করতে হবে। জীবনে মান্থষের সব 
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চাইতে বড় উচ্চাকাক্ষা হচ্ছে ভগবান্ লাভ। সেই উচ্চাকাজ্ষাই 
মনে সবক্ষণ ধরে রাখবে এবং সে লক্ষ্যে যাতে পৌছতে পারে৷ তার 

জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে ।” 

তরুণ সাধকর্দের পক্ষে মনকে শান্ত করিয়া গুটাইয়৷ আনা, ধ্যানে 

নিমজ্জিত হওয়। একট] বড় সমস্যা । এ সম্পর্কে তাহাদের উৎসাহ দিয়া 

বলিতেন, “এজন্য মোটেই ভেবো না। অশান্ত মনকেও ক্রমে শাস্ত 

কবে ধ্যেয় বস্ততে একাগ্র করা যেতে পারে। ধ্যান জপ করতে 

আসনে বসে তখনই জপ ব৷ ধ্যান শুরু করে। না। প্রথমটায় 

ধীরভাবে বসে ঠাকুরের নিকট কাতর প্রার্থনা করবে | ঠাকুর হলেন 
জীবস্ত সমাধিন্বরূপ, তার কাছে আন্তরিক প্রার্থনা ক'রে তাকে 

চিন্তা করলেই মন সমাহিত হয়ে যাবে । বলবে- প্রভু, আমার 
মন স্থি্ন ক'রে দাও ।” এই ভাবে খানিকক্ষণ প্রার্থনা ক'রে ঠাকুরের 

সমাধির কথ! ভাববে । তার যে ছবি দেখছো, এ ছবি খুব উচ্চ 

সমাধি অবস্থার ছবি। সাধারণ লোক এ ছবির কোন তাৎপধ্য 

বুঝতে পারে না। পরে চুপচাপ বসে মনকে লক্ষ্য করতে থাকবে যে, 

মন কোথায় ছুটে যায়। তুমি তো আর মন নও | মন হল তোমাব, 

তুমি মন হতে স্বতন্ত্র আত্মন্বরূপ। ধারভাবে ভ্রষ্টার মত বসে মনের 

গতিবিধি লক্ষ্য ক'রে যাবে । অনেকক্ষণ ছুটোছুটি করার পর মন 

আপন! হতেই শান্ত হয়ে পড়বে । তখন মনকে ধরে এনে ধ্যানে 

লাগাবে । যতবার মন পালিয়ে যাবে ততবারই মনকে ধঝে নিয়ে 

আসাবে। এঠ রকম করতে করতে দেখবে যে, মন ক্রমে ক্লান্ত হয়ে 

যাবে । তখন খুব প্রেমের সহিত ভগবানের নাম জপ করবে, তার 

ধ্যান করবে । কিছু দিন ঠিক যেমন ক'রে বল্লুম তেমনি ক'রে যাও 

দেখবে যে, মন তোমার বশে এসেছে। তবে কিন্তু খুব নিষ্ঠার সঙ্গে 
নিত্য নিয়মিতভাবে এটি ক'রে যেতে হবে | 

“ভগবান লাভের ব্যাকুলতা। একদিনে আসে না৷ এবং তার কৃপা 

ছাড়ীও হয় না। সেজন্য নিত্য অভ্যাস করতে হয়_ আর কেঁদে 

কেঁদে প্রাণের আবেগ জানাতে হয়__প্রভু, দয়া করো আমি সাধারণ 

মানুষ । তুমি দয়া ক'রে দর্শন না! দিলে আমার সাধ্য কি যে তোমার 
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দর্শন পাই! কৃপা করে প্রভু। এই ছূর্বলকে কুপা করো” এভাবে 

নিত্য প্রার্থনা! করবে । যত তার জন্য কাদবে তত মনের ময়ল। ধুয়ে 

যাবে। আর সেই স্বচ্ছ মনে শ্রীভগবান্ প্রতিভাত হয়ে উঠবেন। 
তোমর। সাধু হয়েছ, তার শাম ক'রে ঘরবাড়ী ছেড়ে এসেছ-- তার 
উপর তো তোমাদের দাবা আছে । ঠাকুরকে খুব আপনার ভেবে 

তার উপর জোর করবে । দয়। করবেন বলেই হো তিনি তোমাদের 

মা বাপের কোল থেকে টেনে এনেছেন এবং তার শাশ্রয়ে তার সজ্ে 

স্থান দিয়েছেন । | 
“পড়ে থাক, বাবা, শরণাগত হয়ে পড়ে থাকো তার ছযারে। 

পওহারী বাবা যেমন ন্বামীঙ্জীকে বলেছিলেন, “গুককে ছুয়ারমে 

কুত্তেকে মাফিক পড়ে রহো1।" ম্বামীজী এ কথা আমাদের অনেকবার 

ললেছিলেন। কুকুর যেমন কখন প্রভুর বাড়ী ত্যাগ ক্র না, 
তাকে খেতে দাণ্ড আর নাই দাও, মাপে মার যাই করো, তল যেমন 

কখনও প্রুর বাঙী “হাড়ে কোথা « যাবে না. তেমনি আমাদেবও 

প্রুব দ্বারে একনিষ্টভাবে, তার শরণাগত হয়ে, পড়ে খাকতে হবে । 
ভাল খেয়ে হোক, মন্দ খেয়ে ভোক, মিঠে খেয়ে হোক বা তে 

খেয়ে হোক, যো-সো কারে খে শেষ পধান্ত তার আশ্রয়ে পড়ে 

থাকত পারবে তার হয় যাব 

“তোমরা ঠাকুরের আশ্রয়ে ররেছ, তার সজ্বে স্থান পেয়েছ, 
তোমাদের আর ভাবন! কি? ঠাকুর যেমন বলতেন, “বাপ যে 
ছেলের হাত ধরে;ছন, সে ছেলের আর পড়বার ভয় থাকে না, 

তেমনি যতদিন এ সজ্বে তার মাশ্বয়ে থাকবে- ততাঁদন কোন তয় 

নেই, তিনি ঠিক তোমাদের উদ্ধার করবেন-_নিশ্চয় জেনো ।? 

তগবং-দরশশন ও পরম শান্তি লাভ সগ্বন্ধে এক তরুণ মুমুক্ষু প্রশ্ন 

হুলিয়াছেন। উত্তরে শিবানন্দজী প্রশান্ত স্বরে বলিলেন ঃ 
“াঝে। বাবা, শাস্তি লাভ কর অত সোজ। কথা নয়। এরাস্ত। 

খুবই কঠিন-_খুর কণ্টকাকীর্ণ__ 
ক্ষুরস্য-ধার নিশিত। হ্রত্যয়া। 
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ে। বদস্তি ॥ 
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_ক্ষুরের ধার যেমন তীক্ষ ও ছুরতিক্রমণীয়, তত্বদর্শারা সেই 
আত্মসাক্ষাংকারের পথকে সেইরূপ ছূর্গম ব'লে থাকেন। এসব 

মন্ত্র ্র&ট। ঝষিদের কথা | এ বড় ছূর্গম পথ | বাইরে থেকে যত সোজা 

বলে মনে হয়, ততটা মোজা নয়-_ অনেক কাঠ-খড পোড়াতে হয়| 

কিন্ত আন্তরিকভাবে যদি তাকে চাওয়া যায়--তবে তার কৃপা হয়, 

এও সতা। ঠাকুরের জীবনীতে পড়েছ তো, তাকেই কত কঠোর 
সাধনা করতে হয়েছিল | তবে তো মায়ের দর্শন পেয়েছিলেন। অবশ্য 

তিনি সবই লোকশিক্ষার জন্থ করেছেন, তার কথা স্বতন্ত্র | “ভগবানের 

উপর অনুরাগ ন। এলে কিছুই হবে না। আমন্তরিক টান চাট । ঠাকুর 
যেমন বলতেন, তিন টান এক হলে ভগবান্ লাভ হয় সতীও পতি 

উপর টান, মায়ের সম্তানের উপর টান, আর কপণের ধনের উপর 

টান। "এই তিনটান এক হলে যণুটা ব্যাকুলতা। জন্ম(য়, সেই পরিমাণ 

ব্যাকুলত। যদি কারু প্রাণে মাসে তবেই তার ভগবান ও শান্ত 

লাভ হয়।” 

এক ব্রহ্মচারী সেদিন তাহার কাছে নিবেদন করিলেন, “মহারাজ, 

ঠাকুর তো৷ বলেছেন, সাধুর পক্ষে স্ত্রীলোকের পট পধ্যন্ত দেখতে 

নেই, কিস্ত আমাদের তো নান। কাজকর্মে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথাবার্তা 

পয্যস্ত বলতে হয়। এসব অবস্থার ভেতর আম।দের কিভাবে থাকতে 

হবে? 

মহাপুরুষ কিছুটা মৌন থাকিয়। বলেন, “গ্যাখো, বাবা, বাড়ীতে 

যখন ছিলে তখন মা বোন ছিল তো]? মা, বোনদের সঙ্গে যেমন সরল 

প্রাণে মেলামেশা করতে, ঠিক সেই রকম মন নিয়ে এখানে 

স্ীলোকদের সঙ্গে প্রয়োজন মত কথাবার্তা বলবে । মনে মনে ভাববে 

যে তারা তোমার মা, বোন । অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এমন কি 

ভক্ত স্্রীলোকদের সঙ্গেও কথাবার্তা না বলাই ভাল -বিশেষ ক'রে 

আলাদাভাবে । পাঁচজনের সামনে কাজকর্মের কথা বলতে পার। 

তোমর। সাধু হতে এসেছ, নিজের ভাব বজায় রেখে, নিজ আদর্শের 

দিকে দৃষ্টি রেখে সর্বদা চলবে । নারী জাতিকে সাক্ষাৎ জগজ্জননীর 
অংশ ব'লে জ্ঞান করবে । এই হল সাধনা |” 



গামা শ্হানন্দ ২৮৪ 

“কিস্ত তাতেও যদি নে কুভাব আসে তো৷ কি ক'রব মছারাজ ?” 

মহাপুরুষজী তহ্ত্তরে একটু দনস্বরে বল্পেম,-যেখানে সেখানে 

মেয়েমানুষ দেখলেই যাদের মনে কুভাবের উদয় হয় তারা সাধু 
হবার তে উপযুক্ত নয়ই এমন' কি লোকসমাজে থাকারও উপযুক্ত 

হয়নি। তাদের উচিত এমন কোন নিভৃত স্মানে চলে যাওয়া যেখানে 
স্ত্রীলোকের কোন সংশ্রব নেই এবং সেখানে দীর্ঘকাল কঠোরভাবে 
জীবন যাপন ক'রে মনের এ সকল পশুপ্রবৃত্তি সমূলে ধ্বংস ক'রে 
তবে লোকসমাঙ্গে আসা উচিত। সমাজেরও একটা নিয়ম আছে, 

একটা শৃঙ্খল আছে।” 

জপের কার্যাকারিতার উপর শিবানন্দ মহারাজ সব সময়েই 

গুরুত্ব আরোপ করিতেন । এ সম্পরকে জিজ্ঞাসিত হইয়! এক তক্তকে 

বলিয়াছিলেন, “গীতির সঙ্গে বার বার নাম করাই জপ | তাই করবে, 

করতে করতে আনন্দ পাবে । জপের বিশেষ কোন নিয়ম নেই-_ 

সব সময় চলতে, ফিরতে, খেতে, শুতে, শয়নে স্বপনে জাগরণে 

সর্বাবস্থায়ই জপ করা চলতে পারে । আসল জিনিস হল-_প্রেম। 
যত প্রেমভরে তার নাম করবে তত বেশী আনন্দ পাবে । তিনি যে 

অন্তর্ধযামী_তিনি দেখেন প্রাণ । প্রাণে ব্যাকুলতা এলে- ব্যাকুল 

হয়ে তাকে ডাকলে--সঙ্গে সঙ্গে ফল প্রত্যক্ষ করবে । বালক যেমন 

মা-বাপের কাছে আব্দার ক'রে কাদে, ঠিক তেমনি ক'রে তার কাছে 

বিশ্বাস ভক্তি প্রেম চাও, নিশ্চয় পাবে । তিনি জীবস্ত জাগ্রত দেবতা, 

পতিত পাবন, কলিকলষহারী, পরম কারুণিক, ভক্তবংসল ও প্রেমময়। 

খুব তার নাম ক'রে যাও। সব সময় তো যতটা পার জপ করবেই ; 
কিন্ত বিশেষ ক'রে সকালে সন্ধ্যায় নিয়ম ক'রে, নিন্দিষ্ট সময়ে, একই 

স্থানে বসে জপধ্যান কর! খুব দরকার | তাই করে] ।” 
এ সম্পর্কে আর একদিন আরে! বিশদ করিয়া কহিলেন, “জপ 

তিন রকমে করা যেতে পারে । মালাতে হাতের করে বা মনে মনে। 

মনে মনে জপ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ জপ। তুলসীদাস বলেছেন, “মাল 
জপে শালা, কর জপে ভাই, মন জপে তো৷ বলিহারি যাই” মনেষনে . 

জপ করার অভ্যাস করলে চলতে ফিরতে, খেতে শুতে সব সময়ই জপ 
১০ম-১৯ 



২৯০ ভারতের সাধক 

কর! যেডে পারে | কিছুকাল এভাবে মানস জপের অভ্যাস করলে 
তখন এমনি ঘুমের সময়ও জপ ঠিক চলতে থাকবে এবং সর্বক্ষণ মনে 
একট আনন্দের ধার! বইবে। তবে প্রথম প্রথম সংখ্য। রেখে জপ 

করা ভাল; এবং নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিদিন অন্তত দুবার ক'রে আসনে 

বসে নিদ্দিষ্ট সংখ্যক জপ করবে, আর এক একবারে হাজারের যেন 
কম ন! হয়-_ তার বেশী যত পারা যায় ততই ভাল । সংখ্যা করেও 

রাখ! চলে বা মালায়ও রাখা যায়। 

“ঠাকুর বলতেন, “নাম নামী অভেদ" ইষ্টমন্্বজপের সঙ্গে সঙ্গে 
ইষ্টমৃত্তিও চিন্তা করবেন। এই ভাবে জপ ও ধ্যান এক সঙ্গেই হতে 
পারে। ভগবান্ অন্তধ্যামী- তিনি দেখেন প্রাণ। তিনি সংখ্যাও 
দেখেন না, সময়ও দেখেন না| ঠিক ঠিক আন্তাবকভাবে একবারও 

ঘদি ভগবানের নাম নেও%া যাগ, তাতে উড়ো-উড়ো মন নিয়ে লক্ষ 
জপেব চাইতেও বেশী ফল হবে। চাই ইষ্ট চিন্তার তীব্রতা, চাই 

ব্যাকুলতা আর চাই আন্তরিকতা । প্রাণে ব্যাকুল এলে শীঘ্রই হয়ে 
যাবে। এসব একদিনে হয় না-রোক ক'রে লেগে পড়ে থাকতে 

হয়, ক্রমে সব হয় ।” 

১৯৭০ খুষ্টাব্দ হইতে প্রায় সতের বৎসর স্বামী শিবানন্দ বেলুডে 
থাকিয়া মঠ ও মিশনের দায়িত-পুর্ণ পরিচালনা কাধ্যে আত্মনিয়োগ 

করেন । স্বামী বিবেকানন্দ ও মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইতিপূর্বে 

বার বার তাহাকে অন্থুরোধ জানাষঈয়াছেন_তপত্যায় নিমগ্র না 

থাকিয়া তিনি যেন মঠ ও মিশনের কল্যাণকন্মে আগাইয়া। আসেন। 

কিন্ত ধানী সাধক শিবানন্দকে তখন এ বিষয়ে তেমন উৎসাহী হইতে 

দেখ। যায় নাই | কাতী অদ্বৈত আশ্রমের সংগঠনে, মিশনের বিভিন্ন 

বাণ কন্মে, রামকৃষ্ণ বাণীর প্রচারে মাঝে মাঝে তিনি দায়িত্বভার 

গ্রহণ করিয়াছেন, ঠিকই, কিন্তু একটানা ভাবে মঠ ও মিশনের 

পরিচালনাকে কিছুট! এড়াইয়া গিয়াছেন। এবার তাহার পুরর্বতন 
আরনসিকজায প্িরর্জন /দখ। দিত | 



্বামী শিবানন্ব ২৯১ 

এ প্রসঙ্গে শিবানন্দ মহারাজের জীবনীকার স্বামী অপূর্বব।নন্দ 

লিখিয়াছেন, “মহাপুকষজীর জীবনের ঘের্ন একটি নৃতন অধ্যায় 
আরম্ভ হইল ; যিনি প্রায় শ্দীর্ঘ চল্লিশ বংসর কাল অনেক সময়েই 

প্রব্রজ্্যা/ ও নিঞনবাসে কাটাইয়াছিলেন-_কোন প্রকার গুরু 

দায়িত্বপূর্ণ কাজে জড়িত হইতে যেন দ্বিধা বোধ করিতেন, এইবার 

তিনিই স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্দেশে ঠাকুরের কাঞ্জে ষোল-আনা 
আত্মনিয়োগ করিঙশেন। এখন হইতে দার সতের বমর কাল তিনি 

তীর্থভ্রমণ ব। নির্জনবাস ভু'লয়া গিয়া অনুগত ভৃত্যের ন্যায় প্রভুর 

দ্বারে বেলুড় মঠে পড়িয়া বাহলেন, ঠাকুরের কাধা উপলক্ষ ছা ড1 তিনি 

আর কোথাও যান নাই । অনেক বসব পুর্ব স্বামীজী শিবানন্দকে 
একদিন সূএ্রমে জড় ইয়। ধরিয়া বলিয়া! ছালেন- “ভাবকদা, আপনাকে 

তপস্ত।" যেতে দেব না" কিন্ত শিবানন্দের মনের অবস্থা এমনই 

ছিল যে, তিনি স্বনাঞজার এ অন্থুবোধ রক্ষা কাদে পারেন নাই ।” 

এবার মহাপুকবের মভ্যুদয় ঘটিল কম্মযোগের বাাপকওর ক্ষেত্রে । 

১৯১৯ সালের এপ্রিল মান । বামকুষ্ণমগ্ডলীব মুকুট মণি' ব্রহ্মানন্দ 

মহারাজ তখন অস্তম শয্যায় শায়িত | প্রিয় গুকভ্রাতার বিচ্ছেদের 

আশঙ্কায় শিবানন্দ অধী্ হইয়। উঠিদাছেন | ধ্যানাসনে বসিয়া 
মুমুষু ব্রহ্মানন্দেব রোগমুক্তির জন্ক' ঠাকুরের নিকট এই সময়ে তিনি 
প্রার্থন। জানাইতে থাকেন । রাত্রে তিনি তিনবার বিদেহী রামকৃষ্ণের 

সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। মার প্রতিবারই প্রাথনার উত্তরে দেখা যায় 

ঠাকুরের মৌন ও গম্ভীর মুখ, প্রতিবারই তিনি প্রার্থনায় কোন সাড়া 
ন। দিয় মন্তদ্ধান হন। বুঝ! গেল, ব্রহ্মানন্দ আর মরদেহে থাকিবেন 

না। প্রভাতে উঠিয়। শিবানন্দ সে+ক-ব্রহ্মচাবাঁঞ্ষে এ কথাটি হতাশ 

প্রাণে বলিলেন। ব্রহ্মানন্দ মহাপাঞ্জ হহার বই নিত্যধামে প্রস্থান 

করিয়াছলেন ।১ 

স্বামী শিবানন্দ এইবার রামকুষ্চ মঠ এও মিশনের অধ্যক্ষ পদ 

গ্রহণ করিলেন। অভিমানশুন্ত মহাপুরুষ মঠ ও মিশনের ভার নিতে 

১ মহাপুরুষ শিবানন্দ স্বামী £ অপুর্ববানন্দ 



০২ ভারতের লাধক ্ 

গিয়া তাৰ গদ্গদ কঠে কহিলেন “আমি তো তার (ব্রহ্জানন্দ 
মহারাজের ) চাকর । তার পাতৃক! মাথায় ক'রে এখানে বসে আছি। 

ভরত যেমন রামচন্দ্রের পাছুকা সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্য শাসন 

করেছিলেন, আমিও তেমনই মহারাজের পাছুক। মাথায় ক'রে তার 
কাজ চালাচ্ছি__তিনি যেমন বুদ্ধি দেন তেমন করছি।” 

এই সেবক-বুদ্ধি নিয়াই রামকৃষ্ণমণ্ডলীর নেতা মঠ ও মিশনের 
অধ্যক্ষ শিবানন্দ স্বামী তাহার গুরুদাযিত্ব পালন করিয়া গিয়াছেন। 

দীর্ঘ বার বৎসর কাল বিরাট প্রতিষ্ঠানের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম 
করিয়। গিয়াছেন। 

শিবানন্দজীর প্রেমপুর্ণ ব্যবহার, শিক্ষা! ও সতর্ক দৃষ্টি ছিল সঙ্ঘের 
ভাবী কম্মাদের সাধনপথের মূল্যবান পাথেয় । 

“মিশনের কন্ম বড়__ন! ধ্যানজপ বড়, এই প্রশ্সের উত্তরে তিনি 

বলিতেন, ধ্ধ্যান জপের প্রাধান্য অতীতে ছিল, বর্তমানেও আছে, 

ভবিষ্যতেও থাকবে । কাজের কথা বলছো? ধ্যান-জপ বাদ দিয়ে 

ঠাকুর-স্বামীজীর সত্যকার আদর্শ অনুযায়ী কাজ তো! কখনও কর! 
যেতে পারে না । ওয়ার্ক আযাণ্ড ওয়ারসিপ--কন্ম ও উপাসনা, এক 

সঙ্গে চালাতে হবে ।” 
তাছাড়া, বার বার তরুণ কম্মণদের মন্ধে এই কথাটিও তিনি প্রবেশ 

করাইয়। দিতেন, “সজ্ঘের প্রতি আন্মুগত্য হচ্ছে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি 

আম্মুগত্য ৷” 

রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম*পরিধি এ সময়ে দ্রুত প্রসারিত হইতেছে 

বহু নূতন নৃতন স্থানে বিস্তারিত হইতেছে মঠ ও কণ্মকেন্দ্র। তাই 
এই অধ্যাত্মগোরষ্টীর সংহতির উপর শিবানন্দ এত গুরুত্ব দিতেন । 

ধ্যানসিদ্ধ শিবানন্দের এই সময়কার মৃত্তিটি ছিল পরম প্রেমময়, 
পরম কারুণিক। আশ্রিতের সামান্য একটু প্রার্থনায়, আর্তের দৈম্ত- 
ময় সংবেদনে হৃদয় তাহার ভাবাবেগে আকুল হইয়া উঠিত, গলিয়! 
ঝরিয়া পড়িত। কেহ কেহ ভাবিতেন, এই কোমলকান্ত মহাপুরুষ 
কি মঠ ও মিশন পরিচালনার ঝড় ঝঞ্চ সহ করিতে পারিবেন ? দৃঢ় 



ত্বামী শিবানন্ ২৯৩ 

মুষ্টিতে হাল ধরিতে পারিবেন? মনীষী ও সাধক মহেজ্দ্রনাথ দত্ত 
মহাশয়ের মনেও এই চিন্তাটি দেখা দিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন £ 
“সেই সময় তার কণ্ঠের স্বর, চক্ষের দৃষ্টি ও মুখের ভাব এমন সেহপূর্ণ 
এমন নম্র, এমন বিনয়ী ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, দেখিয়া বোধ 

হইল যেন তিনি একটি পাঁচ ছয় বৎসরের বালক মাত্র। সকলের 
কাছেই নত্র, সকলের কাছেই বিনয়ী, সকলের কাছেই খজু। 
কথাগুলিতে যেন মিষ্টি মাখানো । 

“মহাপুকষ শিবানন্দের এইরূপ ঝজু ভাব দেখিয়। প্রথমটা আমি 
একটু ব্যথিত হইয়াছিলাম। মনে হইল, তিনি এইরূপ হইয়া যাইলে 
মিশনেব সমস্ত কাজকম্ম কি করিয়া করিবেন । কারণ, সাধারণের 

ধারণা এই যে, যে ব্যক্তি তেজা ও দাপট করিতে পারে, সেই বড় 

কন্মী হয়। এইজ্ন্, আমার প্রথম এই ভ্রমটা আসিয়াছিল এবং 
এইজন্যই আমি মহাঁপুকষ শিবানন্দেব এই অতীব ঝজু ভাব দেখিয়া 
অতিশয় ব্যথিত ও চিজ্িত হইয়াছিলাম। ছু' তিনদিন তাহাকে 

বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর বুঝিতে পারিলাম যে, মহাপুকষ 
শিবানন্দ একটা নূতন পথ বাহির করিলেন-_নভ্রভাব, ঝগ্রুভাব, 

এবং ভালবাস! দিয়াও প্রভূত কাধ্য কর! যাইতে পাবে। পুর্ব ভাব 
একেবারে পরিবর্তন হইয়। যাইল এবং জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ 
যেন এক নৃতন ভাবের মানুষ হইলেন। 

“পববর্তী কয়েক বৎসর তিনি যে আলীম ভালবাসা ও শক্তি 
বিকাশ করিয়াছিলেন, মুঠিগঞ্জের মঠে তাহা প্রথম লক্ষ্য করি। 
ইহাকেই বলে মহৈতুকী ভালবাসা-_ভালবাসার জন্যই ালবাসা-_ 
প্রতিদানের কোনই প্রত্যাশা! নাই । মোট কথা, এই সময় হইতেই 
তাহার হৃদয় হইতে একটা ভালবাস। বা আত্মপ্রসারণের উৎস 

উঠিয়াছিল, আর তিনি তাহা! মযাচিতিভাবে চতুর্দিকে প্রবাহিত 

করিয়াছিলেন ।” 
কিছুদিন পরে শিবানন্দ স্বামী এলাহাবাদে মুঠিগঞ্জের মঠে গিয়। 

অবস্থান করেন। মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ও তখন এখানে উপস্থিত । 

প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি লিখিয়াছেন £ 



২৯৪ ভারতের সাধক 

“মুঠিগঞ্জের মঠে দেখিলাম-_কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধনী, কি 
দরিদ্র, কি মানী, কি সামান্য লোক, মহাপুরুষ শিবানন্দের কাছে 

সকলেই সমান ভালবাসা পাইতে লাগিলেন, তাহার সকলে এমন 

একটা লোকের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন যে, সেখানে এইসব 
পার্থক্য একেবারেই নাই, সকলেই তাহার আশীর্বাদ ও ভালবাসার 

পাত্র। কোনও প্রকার সামাজিক ব্যবধান বোধ বা অন্ত কোন 

প্রকার পার্থক্যের ভানও সেই সময়ট। কাহারও মনে ছিল না, 

কোনও প্রকার হিংসা, দ্বেষ, উচু নীচু ভাব কাহারও ভিতর রহিল 
না; কিন্ত সকলেই যেন এমন এক মহাপুরুষের সম্মুখে আসিয়। 
উপস্থিত হইলেন যে ধাহার পরিধি ও উন্নতত্বের কিছুই পরিমাণ করা 

যায় না; অথচ তিনি পাঁচ ছয় বৎসরের বালকের মতন | “অনো- 

রণীয়ান মহাতো! মহীয়ান্”-_-অণুর চেয়েও তিনি ছোট, মহতের চেয়েও 

তিনি বড | আমি দিনের পর দিন তাহাকে দেখিতাম এবং মনে 

মনে চিন্তা করিতাম, “এখন হইতে [তান তাহার পুর্ব সঞ্চিত শক্তি 

বিকাশ করিবেন এবং খজুতা ও মিষ্ট ভাষ। দিয়! তাহা জগৎকে 

বিতরণ করিয়! যাইবেন।” এই সময়টাকেই তাহার সাধনলব্ধ শক্তির 

বহিবিকাশের কাল বল। যাইতে পারে । 

“--* দেখিলাম, মহাপুরুষ শিবানন্দের দেহের ভিতর হইতে এক 
প্রলয়ঙ্করী অগ্নিশিখ! উঠিতেছে- তাহার কাছে উপস্থিত জ্যোতি সকল 
হীনপ্রভ হইয়া যাইতেছে ; কিন্তু সেই অগ্নিশিখা, সেই জ্যোতি চক্ষুর 
পীড়াদায়ক নহে, সেই জ্যোতি অঙ্গুলি ও চণ্ম দগ্ধ করে না। সেই 

অগ্নিশিখা, সেই দীপ্তিপুঞ্জ নিগ্ধ, স্থির ও মাধুধ্যপুর্ণ। ভালবাসা বা 
আত্প্রসারণ জোতিরপ ধারণ করিয। তাহার ভিতর হইতে লিগ্ধ 

কিরণ বিকীরণ করিতে লাগিল 1" 

মহাপুরুষ শিবানন্দের কৃপাভাগ্ডার এবার যেন সবার জন্ত উন্মুক্ত | 

প্রকৃত সাত্বিক আধার নিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আত্মসমর্পণের ভাব 

নিয়া, যাহার। আসেন, ধন্য হন তাহার দীক্ষার দাক্ষিণ্যে। সে-বার 

সুদূর সিদ্ধুপ্রদেশ হইতে একটি তক্ত আসিয়াছেন। কিছুদিন আগে 



স্বামী শিবানন্দ ৃ ২৯৫ 

ক্বপ্পে তিনি এক মন্ত্র লাভ করেন। ইহার মন্দার্থ বুঝিতে না পারিয়! 
শিবানন্দ স্বামীর নিকট পত্র লিখেন, তাত্র ব্যাকুলতা নিয়া প্রার্থনা 
করেন দীক্ষা ও সাধন নির্দেশ । 

কিছুদিন পরে মহাপুরুষের সম্মতি পাইয়া ভক্তটি বেলুড়ে চলিয়া 
আসেন । এবার মনোবাসন। তাহার পূর্ণ হয়, ধন্য হন স্বামী শিবানন্দের 

কপা লাভে। 

দীক্ষিত ভক্তটি মহাপুকষন্জীর নির্দেশান্ুসারে এতক্ষণ ঠাকুর- 
ঘরের বারান্দায় বসে ধ্যান করছিলেন । ভক্তটি ঠাকুরঘর হতে এসে 
খুব তর্তিভরে মহাপুকষজীকে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে, তার চরণতলে 
উপবেশন কবে, করজোড়ে অশ্রুপুর্ণ লোচনে বললেন--“আপনার 

দয়ায় আমি শান্তিলাভ করেছি । স্বপ্নে মন্ত্র পাওয়া অবধি মন বড়ই 

অস্থির হয়ে পড়েছিল, কিছুতেই শাস্তি পাচ্ছিলাম না। একেবারে 

পাগলের মত হয়ে গিয়োছিলাম | আজ আপনার মুখ থেকে সেই 

্বপ্রপ্রান্ত মন্ত্র পেয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, স্বপ্নে যা দেখে- 

ছিলাম সবই সত্যি এবং স্বপ্ে আমায় যিনি কৃপা করেছিলেন তিনি 

আপনিই ।” 

এই সিম্ধী ভক্তটির দীক্ষাদানের পর এক অপূর্ব দিব্য ভাবে 
শিবানন্দ মহারাজ আবিষ্ট হন। কিছুক্ষণ পরে এক সেবক ব্রহ্মচারী 
এ সম্পর্কে তাহাকে প্রশ্ন কবিলে তিনি উত্তর দেন, “আহা, লোকটি 

খুবই ভক্তিমান্! ওর উপর ঠাকুরের বিশেষ কৃপা আছে ; তা না 

হলে অত ভক্তি হয় না! কার কেমন আধার, দীক্ষা দেবার সময় 

বেশ বুঝতে পারা যায়! যাদের আধার খুব ভালো তারা মন্ত্র পাওয়। 

মাত্রই বিহ্বল হয়ে পড়ে__অশ্রু, পুলক, কম্পন এইসব হতে থাকে, 
সঙ্গে সঙ্গে কুলকুগ্ডলিনী জাগ্রতা হয়ে ওঠে, আর সহজেই ধ্যানস্থ হয়ে 
পডে। এ ভক্তটিকেও দেখলাম তাই । মন্ত্র শোন। মাত্রই সব্বাঙ্গে 
কম্পন ও একটু পুলক হতে লাগল এবং ক্রমে ধ্যানস্থ হয়ে পড়ল। 
আর কী প্রেমাশ্র ! ছ চোখের কোণ দিয়ে ধারা বয়ে পড়ছিল। 

তাই দেখে আমারও খুব আনন্দ হচ্ছিল । ঠিক ঠিক ভক্তকে মন্ত্র 
১ শিবানন্দ বাণী; উদ্বোধন 
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দিয়ে খুবই আনন্দ হয়-_মন্ত্র দেওয়। সার্থক হয়। যাদের মন্ত্র পাবার 
ঠিক সময় হয়েছে তাদের হৃদ্পদ্ম যেন মন্ত্র পাবার জন্য বিকশিত ও 
উন্মুখ হয়ে থাকে এবং মন্ত্র পাওয়া মাত্র উহা! যেন সযত্বে আকডে 
ধরে। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল ঠাকুরের দয়ার কথ! । আহা ! 
তিনি কতভাবে কত লোককে কৃপা করছেন। দেশ-বিদেশের কত 

লোক যে তার কৃপা পাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই । ধন্য প্রভূ!” 
সেবক ভক্তটি সবিনয়ে আবার প্রশ্ন করেন, “আচ্ছা মহারাজ 

দীক্ষামন্ত্র পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের তে। এতটা। উদ্দীপন। হয় না। 

যাদের অত উচ্চ আধার নয়, আপনাদের কৃপা পেয়ে তাদের কি 

কোন কল্যাণ হবে না ?” 

“তা কেন হবে না? তাদেরও হবে, তবে একটু দেরীতে হবে। 
সিদ্ধগুরূর এমন শক্তি আছে যে, শিষ্তের মনকে তৈরী ক'রে নিতে 

এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাদের জীবনের গতি আধ্যাত্মিকতার দিকে 

নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন । সিদ্ধমন্ত্রের শক্তি অমোঘ; বিশেষ করে 

সেই সিদ্ধ মন্ত্রশক্তি যদি আত্মজ্ঞগুরুর ভেতর দিয়ে স্ংক্রামিত হয়। 

ঠাকুর বলতেন_ সদ্গুরুর কৃপা হলে জীবের অহংকার তিন ডাকে 

ঘুচে যায়। আর গুরু কাচা হলে শিষ্যের সংসার বন্ধন কাটে না, 

শিষ্য মুক্ত হয় না।” 4 

ব্রহ্মানন্দ মহারাজের এক ভক্ত সেদিন মঠে আসিয়। উপস্থিত । 

শিবানন্দজীকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন, স্বামী ত্রন্মানন্দের 
নির্দেশ অনুযায়ী তিনি সাধন-ভজন করিতেছিলেন, এবং স্বামীজী 

তাহাকে বলিয়াছিলেন, “আধার প্রস্তত হলেই তুমি দীক্ষা পাবে ।” 

কিন্তু তাহার দেহাস্ত হওয়ায় আর ইহা৷ সম্ভব হয় নাই। সকাতরে 

ভক্তটি আরও কহিলেন, “ঠাকুরের কাছে আমি খুবই কাতর প্রার্থনা 
করছিলাম, তিনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন | আজ তিনদিন হল স্বপ্নে 

মহারাজের দর্শন পেয়েছিলাম এবং তিনি কৃপা ক'রে আমায় মন্ত্রও 

দিয়েছিলেন ; কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে যাবার পরে সে মন্ত্র পুরোপুরি আর 

স্মরণ করতে পারিনি । খুব চেষ্টা করেছি-_কিস্ত কিছুতেই হল না। 
সেই থেকে মনট। খুবই উদ্ত্রান্ত হয়ে পড়েছে ।” 



স্বামী শিবানন্দ ২৯৭ 

ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ভক্ত মাত্রেই স্বামী শিঘানন্দের অতি আপন 
জন | তাহাদের জন্য শিবানন্দের কৃপার ছুয়ার সদা উন্মুক্ত । এই ব্যাকুল 
ভক্তটিকে নান কথায় তিনি শাস্ত করিতে লাগিলেন । 

“তক্তটি মহাপুরুষজীর আশ্বাস বাণীতে শান্ত না হয়ে মন্ত্র দেবার 
জন্য তারই নিকট পুনঃপুনঃ প্রার্থনা জানাতে লাগলেন । অগত্যা 
কতকট। যেন রাজী হয়ে, ভক্তটিকে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে, 

তিনি মহারাজের ঘরে প্রবেশ ক'রে দরজাটি বন্ধ ক'রে দিলেন। 

( তখনও শ্রীশ্রীমহারাজের মন্রির নিম্মিত হয়নি | মহারাজ মঠে যে 
ঘরে থাকতেন সে ঘরেই তার বাবন্ৃত সব জিনিসপক্র ছিল এবং 

নিত্য পুজা! হত।) প্রায় আধঘন্টা পরে মহাপুরুষজী মহারাজের 
ঘরের দরজা খুলে সেই ভক্তটিকে মহারাজের ঘরে আসবার জন্য 

ইঙ্গিত ক'রে ডাকলেন এবং উভয়ে সে ঘরে প্রবেশ ক'রে দবজ। বন্ধ 

করে দিলেন। খানিক পরে মহাপুকষজী একাই মহারাজের ঘর 
থেকে বেরিয়ে এসে নিজ তক্তাপোশের উপর চুপচাপ বসে রইলেন। 
ঘণ্টাখানেক পরে ভক্তটি মহারাজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সাষ্টাঙ্গে 

প্রণত হয়ে মহাপুরুষজীকে বললেন__“আজ্গ আমার জীবন ধন্য হয়ে 

গেল। স্বপ্পে মহারাজ যে মন্ত্র !দয়েছিলেন আপনিও সেই মন্ত্রই 
আমায় বলে দিলেন । এতে আমার বিশেষ আনন্দ হয়েছে । তিনি 

আপনার ভিতর রয়েছেন এ আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছি । এই 

আশীর্বাদ করুন যেন এ জীবনে ইষ্ট দর্শন হয় ।, 

“মহাপুকষজী কহিলেন, যে মন্ত্র পেয়েছেন নিয়মিতভাবে জপ 

করে যান। আর জপের সঙ্গে সঙ্গে খুব কাভরভাবে প্রার্থন। 

করবেন- প্রভু, তোমার ধ্যান যাতে হয়, আর তোমার শ্রীপাদপন্সে 
মন যাতে লীন হয়, তাই ক'রে দাও ।” তিনি তাই করবেন_ নিশ্চয় 

জানবেন। তিনিই সকলের হৃদয়ের গুরু, পথপ্রদর্শক, প্রভু, পিতা, 

মাতা, সখা এবং জীবের সর্বন্ব। সংসারে যাদের আমার আমার 

বলে লোক কাদছে তার! সব ছ'দিনের, চিরস্থায়ী একমাত্র তিনিই | 

আপনি একমনে খুব নাম-জপ ক'রে যান ; দেখবেন ক্রমে আপনা 

হতেই ধ্যান হয়ে যাবে । খুব প্রেমের সহিত ইঠ্টমন্ত্র জপ করতে 
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করতে ক্রমে প্রাণে এক বিমল আনন্দের অন্থভব হয় । সেই আনন্দ 

স্থায়ী হলে তাও একরকমের ধ্যান। ধ্যানের বন্বপ্রকার আছে। 

খুব প্রেমের সঙ্গে প্রভূর জ্যোতি্য় শ্রীমৃত্তি হৃদয়ে ধারণ করবেন; 
আর ভাববেন যে, তার শ্রীঅঙ্গ জ্যোতিতে আপনার হৃদয় কন্দর 
আলোকিত হয়ে গেছে। এইরকম ভাবনা করতে করতে এক অপূর্ব 
আনন্দে মনপ্রাণ ভরে যাবে । ক্রমে ক্রমে মৃত্তিও লয় হয়ে যাবে 

এবং কেবল চৈতন্তময় একপ্রকার আনন্দ অনুভূত হবে। এণ এক- 
প্রকারের ধ্যান। আরও কত রকমের ধ্যান আছে-_পরে পরে 
আপনি নিজেই সব উপলব্ধি করবেন । 

আসল কথা হল আন্তরিকভাবে স্ভাকে ডাঁকা। তাকে ডাকতে 

ডাকতে, কাদতে কাদতে মনের ময়ল। সব ধুয়ে যাবে, মন শুদ্ধ হবে। 

তখন সেই সংস্কত মনই গুরুর কাজ করবে। আপনার কখন কি 
প্রয়োজন, কিভাবে ধ্যান করতে হবে, তাকে কিভাবে ডাকতে হবে, 

সেসব ভেতর থেকেই জানতে পারবেন, ঠাকুরের কথায় পড়েছেন 
তো? তিনি বলতেন-_কৃপা বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে 

দেনা।” এই পাল তুলে দেওয়া! মানে আন্তরিক অধ্যবসায় সহকারে 
সাধন-ভজন করা! তিনি সদাই কপ করবার জন্য বসে আছেন _- 
যেমন মা অবোধ শিশুকে কোলে তুলে দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে 

থাকেন, তেমনি। একটু ক'রে দেখুন-__তবেই তার কত কৃপা তা 

অন্থভব করতে পারবেন১।” 

কথ প্রসঙ্গে ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে সেদিন পাশ্চাত্য দেশের ধন- 

এশ্বর্ধয, জীবনযাত্রার উচ্চমান ও এহিক স্থুখের কথা উঠিল। শিবানন্দ 
মহারাজ কহিলেন, “ওসব সুখ তো ক্ষণিক সুখ । ওতে আছে কি? 

ওর! ভগবৎ-আনন্দের আন্বাদ কখনও পায়নি বলে এ ক্ষণিক আনন্দে 

মত্ত হয়ে আছে। বাবা, সে যাই বলুক, কাম-কাঞ্চনে সুখ নেই । 
তা স্বর্গেই থাক, আর যেখানেই থাক-_বিদ্বান্ই হও, আর যাই হও; 

'১. শিবানন্দ বাণী: উদ্বোধন । 
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কাম-কাঞ্চনে সুখ নেই, নেই, নেই | এ তগবানের কথা । ছান্দোগ্য 

উপনিষদও বলেছে__ 
“যো বৈ ভূমা তৎ"নুখং নাম্পে মুখমক্জি 

ভূমৈব স্থুখং ভূম! ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি'*" 
“আসল সুখ রয়েছে সেই ভূম! বস্তরতে। তাই জানতে হবে। 

বিজ্ঞান সেই ভূমার সন্ধান দিতে পারেনি | বিজ্ঞান নাড়াচাডা করছে 
জড় বস্তু নিয়ে, জাগতিক জিনিস নিয়ে। জাগতিক ভোগ করতে 

করতে ভোগস্পৃত! দিন দিনই বাডতে থাকে । তাতে তৃপ্তি কোথায়? 
তাতে শাস্তি কোথায়? ভোগের ভেতর তো৷ 'অশাক্তির বীজ! 

“ন জাতু কাম: কামানামুপভোগেন শাম্যতি। 
হবিষাকৃষ্ণবর্মে ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥ 

“পরে জীবনে শাস্তিলাভ প্রসঙ্গে বললেন--“নাত্ম বস্তুতে শাস্তি 

নেই। আত্মঙ্ছান লাভেই প্রকৃত শান্তি । মার সেই শাস্তির সমন্ধান৪ 

করতে হবে ভিতরে । শান্তি ভেতরেই আছে, বাইরে নেই | জ্ঞান, 

ভক্তি, ভগবৎ-প্রেম সব ভেতরে । সাধন-ভঞ্ন করো? ভগবানকে 

ডাক। বাবা, শাস্তি তিনি ভেতরেই দেবেন নিশ্চয় ।” 

সে-বার রামকুষ্ণ সম্পর্কে অন্ুসন্ধিৎস্থ এক ভক্ত শিবানন্দকে প্রশ্ন 

করেন, “আচ্ছ। মহারাজ, ঠাকুর কি নিজে দীক্ষা! দিতেন ?” 

শিবানন্দজী উত্তরে কহিলেন, "হ্যা, দিতেন-_ তবে খুব কম । তা- 

ছাঁড়া, তার দীক্ষা! তো সাধারণ দীক্ষার মত কান-ফৌকা দীক্ষা নয়। 

তিনি কাউকে স্পর্শ করে চৈতন্য করে দিতেন, বা ইচ্ছ। শক্তির দ্বার! 

কারো মনের মোড় ফিরিয়ে দিতেন । তিনি হলেন জগদ্থরু | তার 

কথা স্বতন্ত্র। “জগদ্গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে, আর মানুষগ্ডর মন্ত্র দেয় 

কানে । তিনি ভক্তদের অন্তরে এঁশী শক্তি, ঈশ্বরীয় ভাব উদ্দীপিত 

ক'রে দিতেন, আর অধিকারভেদে সাধকদের ভিন ভিন্ন রকমের সাধন 

করাতেন। একঘেয়েমি তার ছিল ন1। যে যে মার্গেই সাধনা করুন না 

কেন, তিনি তাকে সেই পথেই এগুবার সাহায্য করতেন |” 

মহাঁপুরুঘদের অলৌকিক শক্তি বিভূতি সম্পর্কে, আর্তের রোগ- * 
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মুক্তি ঘটানে। সম্পর্কে এক ভক্ত সেদিন প্রশ্ন তুলিয়াছেন। শিবানন্দ 
স্বামী প্রশান্ত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, “শারীরিক ব্যাধি দূর করা 
স্পর্শমাত্র_এ আর কি বেশী অলৌকিক 1? এসব তো! সহজ ব্যাপার। 
ঠাকুর যে সব চাইতে বড় অলৌকিকত্ব দেখিয়ে গেছেন-_স্পর্শমাত্র 
মানুষকে ভগবদ্দর্শন করিয়ে দিয়েছেন, সমাধিস্থ করেছেন! জন্ম- 

জন্মান্তরের পুঞজীকৃত সংস্কাররাশি একমুহুর্থে ক্ষীণ ক'রে দিয়ে মানুষের 

সমগ্র মনের গতি ভগবত-মুখী ক'রে দেওয়া-_এ হল সব চেয়ে বড় 
সিদ্ধাই |-..-**উঃ। কি কাণ্ডই না ঠাকুরকে করতে দেখেছি ! সে সব 
ভাবতে গেলেও রোমাঞ্চ হয়। মানুষের মনকে নিয়ে ছিনিমিনি 

খেলতেন, মনের আড়বাঁক সব ইচ্ছামাত্র সোজ ক'রে দিতেন । তার 

স্পর্শমাত্র মনের সব ব্যাধি আরাম হয়ে যেত। কি বিরাট আধ্যাত্মিক 

শক্তির ,আধার ছিলেন ঠাকুর! বাহির থেকে দেখতে তো! সাধারণ 

মানুষের মত, কিন্তু তার দেহ আশ্রয় ক'রে লীল৷ করতেন সব- 

শক্তিমান ভগবান্।” 
সদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ উঠিলেই মহাপুকষের সর্ব সত্তায় 

দিব্য আনন্দের বান ডাকিয়া উঠিত, ঠাকুরের লীলাকথায়, মাহাত্য 

প্রচারে, এই সদা শস্তলন সাধক মুখর হইয়৷ উঠিতেন। কহিতেন, 
“যে কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের আশ্রয় নিয়েছে, তাকে ভালবেসেছে 
তার মুক্তি অনিবাধ্য | দক্ষিণেশ্বরের সেই রসিক মেথরের গল্প 
তোমরা শোননি ? সে ঠাকুরকে “বাবা বাবা বলত। একদিন ঠাকুর 
ভাবাবস্থায় পঞ্চবটীর দিক থেকে আসছিলেন। তখন রসিক মেথর 
ঠাকুবের সামনে হাটু গেড়ে বসে হাত জোড় ক'রে ঠাকুরের কৃপা 
ভিক্ষা ক'রে বলেছিল-_বাবা, আমায় কৃপা করলে না? আমার 

গতি কি হবে ? তখন ঠাকুর বলেছিলেন “তয় নেই, তোর হবে ; মৃত্যু 
সময় আমায় দেখতে পাবি ।” ঠিক তাই হয়েছিল । মরবার আগে 
তাকে তুলসীমঞ্চে নিয়ে গিয়েছিল । মৃত্যুর পূর্বে রসিক বলে উঠল-_ 
'এই যে বাবা এসেছ-_বাবা এসেছ-! এই বলতে বলতে মারা 
গেল। 

“ঠাকুরের সব ভক্তদের দেহত্যাগই খুব অদ্ভুত রকমের । 
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বলরামবাবুর দেহত্যাগের ঘটনাও অতি আশ্চর্য্য রকমের | তার তো 
খুবই কঠিন অস্থখ; সকলেই মহা চিন্তিত! দেহত্যাগের %ু'তিন 
দিন আগে থেকেই আত্মীয়-্বজনদের কাছে আসতে দিতেন না। 
মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতি আমাদের কেবল দেখতে 

চাইতেন। আমরাই তার কাছে কাছে থাকতাম। যতটুকু কথা 

বলতেন, তা খালি ঠাকুর সম্বন্ধে। দেহত্যাগ করার একদিন আগেই 
ডাক্তার এসে জবাব দিয়ে গেল। বলরামবাবুব স্ত্রী শোকে খুবই 
অিয়মাণ হয়ে গোলাপ মা, যোগীন মা প্রভৃতির সঙ্গে অন্দরমহলে 
বসে আছেন। এমন সময় বলরামবাবুব স্ত্রী দেখতে পেলেন, আকাশে 

এক খণ্ড কাল মেঘ ভেসে আসছে। পরে এ মেঘ ঘনীভূত হয়ে 
ক্রমে নীচে নেমে আসতে লাগল এবং যতই নিকটে আসতে লাগল 
ততই তিনি দেখতে পেলেন যে, তাতে একখানি দিব্য রথ |" ক্রমে 
এ রথ বলরাম মন্দিরের ছাদের উপর নামল এবং ঠাকুর এ রথ থেকে 
নেমে এসে বলবামবাবু যে ঘরে ছিলেন সে ঘরে ঢুকলেন। খানিক 

পরেই বলরামবাবুর হাত ধরে ঠাকুর রথে এসে বসলেন। তখন 
সেই রথ উদ্ধে উঠে শুন্যে বিলীন হয়ে গেল! এদিকে সঙ্গে সঙ্গে 
বলরামবাবুর প্রাণবায়ুও বেরিয়ে গেল। এমন সব কত অলৌকিক 
ব্যাপার হচ্ছে ; ঠাকুরের নাম করতে করতে দেহ ছেড়ে ঠাকুরের 
কাছে চলে যাচ্ছে। ঠাকুরের সব ভক্তদেরই উচ্চ গতি হবে 

নিশ্চয়।” 
সেদিন এক গৃহস্থ ভক্ত শিবানন্দজীকে প্রণাম করিয়া তাহার 

চরণতলে ভেট স্বরূপ কিছু টাক। রাখিয়! ছিলেন । মহাপুরুষ বলিলেন, 
“টাকা দিয়ে প্রণাম করলে কেন ? আমার টাকার তে1 কোন দরকার 

নেই__ আমরা বাব! সাধু মান্গুষ ; টাঁকা! দিয়ে কি করবো? ঠাকুরের 

কপায় আমার কোন অভাব নেই। আমি প্রভুর দাস। তিনি দয়া 

করে “দো রোটি' দিচ্ছেন। এই বলে গাইতে লাগলেন__ 

প্রভু মৈ গোলাম, মৈ গোলাম, মৈ গোলাম তের! । 
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা! ॥ 

দে! রোটি এক লঙ্গেটা তেরে পাস, মৈ পায়। | 
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ভকতি ভাব আউর দে নাম তের] গাওয়। ॥ 

প্রভু মৈ গোলাম তের] ॥” 
_-৩1 তিনি দয়! ক'রে দে! রোটি তো দিচ্ছেনই, আর কি হবে টাকা- 

কড়িতে? নিয়ে যাও বাব! এ টাকা । তোমরা গৃহস্থ ; তোমাদেরই 
টাকার দরকার ।” 

তক্তটি কাদে কাদে! হইয়া উঠিল। কাতরভাবে বার বার লীভা- 
গীড়ি করাতে শিবানন্দজী সেবককে নির্দেশ দিলেন, এ টাকা যেন 

ঠাকুরের সেবার জন্য দিয়। দেওয়৷ হয়| 

মঠের নবদীক্ষিত সন্াসীরা একে একে শিবানন্দ মহারাজকে 

প্রণাম করিতেছেন । প্রাণে তাহার অপার আনন্দ, নয়ন ছু'টি দিব্য 

মানন্দে উজ্জল। প্রসন্ন গম্ভীর কে কহিলেন, পগ্যাখে। বাবা, নামরূপ 
এ সবই বাহ্যিক, সবই অনিত্য--ছুদিনের ; এসব কিছুই নয়। নাম 

রূপের পারে যেতে হবে; সেই পরমানন্দ লাভ করতে হবে। 

আত্মবস্ত্ব লাভ করতে হবে । সন্যাসের অর্থ তো তাই। বিরজা- 

হোম করে শিখাস্থত্র ত্যাগ ক'রে গেরুয়া পরা ও সন্াসী হওয়া তো 

সহজ । সে তে। প্রবর্তক সন্ন্যাসী মাত্র; কিন্তু খাটি সন্যাসী হওয়া 

বড় কঠিন। মহাবাক্য নিত্য ধ্যান করো | যাও বাবা, এখন খুব 
ধ্যান লাগাও। আত্বন্ত্ব অনুভব করো । তবেই ঠাকুরের সঙ্বে 
আসা, সন্যাস নেওয়া, এ সব সার্ক হবে। আমার কথা শুনতে 

চাও তো। এই |” 

সাধু সন্গ্যাসীর কর্তব্য কি, একথার উত্তরে একদিন তিনি সংক্ষেপে 
বলিলেন, “সাধু উঠবে খুব সকালে । রাত তিন চারটার পর আর 
ঘুমুবে না । সাধু তখন আর ঘুমুবে কি? ঠাকুরকে দেখেছি তিনটার 

পর আর কখনও ঘুমুতেন না, ভগবানের নাম করতেন। সাধু সকাল 

সকাল স্নান করবে । সান ক'রে ধ্যান ধারণাদি করবে । স্নান ক'রেই 

খাবে না। আসান করে ধ্যানভজন না ক'রে খাওয়া, সে তো অন্যান্য 

লোকের! করে, সাধু তা করবে না| সাধুর চেহারা কথাবার্তা সবই 
অন্যরূপ হবে, সরল সুন্দর দেবোপম| সাধুর টাক। কেন থাক্বে? 
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সাধু একদম নির্ভরশীল হবে-_ঠাকুর আছেন তিনিই দেখবেন। সাধু 
পরিফার-পরিচ্ছন্ন থাকবে, কিন্তু তা বলে বিলাসিতা করবে না। 

ত্যাগের পথে যার! থাকবে তাদের পক্ষে বিলাসিত। ভাল নয়। সাধু 

রাত্রে বেশী খাবে না। ঠাকুর বলতেন- রাত্রের খাওয়া হবে জলখাবার 
মত। সাধু মূর্খ হবে না, বিদ্যাচর্চ। করবে । সাধুর স্বাস্থা ভাল থাকবে। 
সাধু মিষ্টভাষী, ধীরস্থির হবে, তদ্র ব্যবহার করবে। সাধু সর্বদাই 
কামিনীকাঞ্চন থেকে তফাং থাকবে । কামিনীকাঞ্চনের কোন সংসর্গ 

রাখবে না।” 

এক নবীন সন্যাসী শিবানন্দজীকে সেদিন জিজ্ঞাস! করেন,১ 

“মহারাজ, সন্নযাসজীবনে কিকি নিয়ম পালন ক'বে চলতে হবে? 

পরমহংস উপনিষদে এবং নারায়ণ উপনিষদে সন্নাসার পক্ষে যে সব 

নিয়মের বিধি আছে সে সব তো৷ আমাদের এই কাজকম্মের ভিতর 

অনেক সময় মেনে চল! সম্ভবপর নয়।” উত্তরে শিবানন্দ মহারাজ 

বলেন, “হা, সন্যাসার পক্ষে অনেক সব নিয়ম আছে, কিন্ত সে সব 

নিয়ম তোমাদের মানতে হবে না| ও তোমাদের জন্য নয়। তোমরা! 

হলে কর্মযোগী সন্গ্যাসী|। তোমাদের জন্য স্বামীজী নূতন আদেশ 

রেখে গেছেন। তোমাদের সাধনভজন করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 

করতে হবে অনাসক্ত হয়ে সাধনভজনের অনুকূল কন্ম। কাজেই 

তোমাদের পক্ষে এ সব নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে মেনে চল। সম্ভবপর 

নয়। সেসব নিয়ম হল কেবল জ্ঞানমার্গী সন্রযাসাদের জন্থ-__ধার 

কোন কাজকন্ম করেন না, কেবজ। জ্ঞান বিচার করেন, তাদের জন্য । 

তবে কি জানে। বাবা, মূল জিনিস ক'টা ঠিক রাখতে পারলে ক্রমে 

সব ঠিক হয়ে যায়। 

“মূল [জনিসটি কি, মহারাজ ?” 

“মূল নিস হ'ল খাল বাহিক ত্যাগ নয়, কামকাঞ্চনাসক্তিও 
ত্যাগ করতে হবে। এ যে সব আহুতি দিলে, পুত্রৈষণা, বিত্বৈষণা 

ইত্যাদি, এ সমস্ত এষণার মূলেই হল কাম ও কাঞ্চন এই ছটো! 

১ শিবানন্দ বাণী £ উদ্বোধন 
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জিনিস। কামকাঞ্চন ত্যাগ কর! সর্বতোভাবে-_-এই হম সন্ন্যাসী 
একমাত্র বিশেষ ক'রে মানবার জিনিস । ঠিক ঠিক শরণাগত হয়ে 
পড়ে থাকতে হবে তার কাছে । তিনি তে৷ ভগবান, তিনিই কৃপা 
ক'রে সব জানিয়ে দেবেন, সব বুঝিয়ে দেবেন। 

“কিস্ত মহারাজ, যতদিন দেহ আছে ততদিন দেহরক্ষার জন্যে 
কিছু কিছু এষণা! তো রাখতেই হবে ?” 

“হ্যা, সে ঠিক। তা! শান্ত্রেও তেমন বিধি রয়েছে-_। বৃহদারণ্যক 
উপনিষদেই রয়েছে, “এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা! ব্রাহ্ণাঃ পু্ৈ- 
ষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ কুখায়াথ ভিক্ষাচর্ধং চরস্তি ব্রাহ্ণগণ এই 
আত্মাকেই অবগত হয়ে পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা ও লোকৈষণ। হইতে 
ব্যথিত হয়ে, অর্থাৎ পুত্রবিস্তাদি বিষয়ে কামনা পরিত্যাগ ক'রে 

ভিক্ষারধ্য অবলম্বন ক'রে থাকেন।” শরীর ধারণমান্রের জন্ত যতট! 

দরকার ততটুকু মাত্র এষণা রাখতে হবে | তিক্ষাদিও প্রয়োজন মত 

অতি সামান্য করবে। কিন্তু চব্য, চুষ্য, লেহা, পেয় খেতে হবে ব 
আরামে থাকতে হবে, তেমন কথা কোথাও নেই | আর শরীর 
ধারণের উদ্দেশ্যও হবে তাকে প্রাণভরে ডাকা এবং তার সেবাদি 
কাজ করা, তদতিরিক্ত আর কিছু নয়।” ৃ্ 

মঠের সাধনরত ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা আস্তরিকভাবে এই সিদ্ধ 
মহাপুরুষের আশীর্ববাদ ভিক্ষা করিত; তাহাদের উৎসাহ ও প্রেরণা 

যোগাইতে গিয়। ভাবাবেগে তিনিও উদ্দীপিত হইয়া উঠিতেন। 
কহিতেন £ 

*তোমরা সর্বস্ব ছেড়ে ঠাকুরকেই জীবন-সর্ধবন্থ করেছ; তোমাদের 
উপর আশীর্বাদ থাকবে না তো। কার উপর থাকবে ? কিন্তু তোমাকেও 

খাটতে হবে। ঠাকুর যেমন বলতেন কৃপাবাতাস তো! বইছেই ? তুই 
পাল তৃলে দে না। এ পাল তোলাই হল নিজের চেষ্টা। এঁকাস্তিক 
অধ্যবসায়, পুরুষকার চাই-_বিশেষ ক'রে সৎ কাজের জন্য, সাধন 
তজনের জন্ত ৷ আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য সিংহবিক্রম প্রকাশ করতে 

হবে। উদ্ভম ছাড়া, পুরুষকার ছাড়া, কিছুই হবার জে। নেই৷ পাল 

তুলে দিলে তাতে কপাবাতাস লাগবেই । যতদিন মানুষের অহংবুদ্ধি 
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আছে ততদিন অধ্যবসায় রাখতেই হবে। তোমরা! সাধু হয়েছ, বাপ 
মা, ঘরবাড়ি সব ছেড়ে এসেছে কেন ? না, তগবান্ লাত করবে 

বলে। আর পূর্ববঞজন্মার্জিত বহু সুকৃতির ফলে, তগবতকৃপায় ঠাকুরের 

আশ্রয়ে এসে পড়েছ, তার পবিক্র সঙ্ঞে স্থান পেয়েছ ; বিশেষ ক'রে 

আমাদের কাছে সর্বক্ষণ থাকার সুযোগও ঠাকুর ক'রে দিয়েছেন । 

এত সব স্থুযোগ পেয়েও যদি জীবনের লক্ষ্য শর্ট হয়ে যায়, তার 

চাইতে পরিতাপের বিষম আর কি হতে পারে? মনে খুব জোর 
আনবে । তার পতিতপাবন নাম নিয়ে এ ভব সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছ ; 
একটু জোরে ঢেউ দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে হাল ছেডে দিলে চলবে 
কেন? এসব তো মহামায়ার বিভীষিকা । এ সব দেখিয়ে তিনি 

সাধকদের পরীক্ষা করেন, ওনবে এখন সাধকের মন বিচলিত ন। হয়; 

সাধক যখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে স্থমেকবৎ অচল অটল থাকে; তখন 

মহামায়া প্রসন্ন হয়ে মুক্তির ধার খুলে দেন। তান প্রসন্ন হলেই 

সব হল। চণ্ডীতে আছে-_-সৈষা প্রসন্ন! বরদা বুণাং ভবতি মুক্তয়ে |, 

বুদ্ধদেবের জীবনীতে পড়নি ? ব্বয়ং বুদ্ধদেবকেও মহামায়া মারের 

রূপে কত বিভীষিকা দেখিয়েছিলেন ।” 

মঠের এক দক্ষিণ-দেশীয় সন্ন্যাসী তার প্রাণের আকাজ্। জানাইয়া 
শিবানন্দজীকে বলেন, “মহারাজ, আমার একান্ত ইচ্ছে, শ্রীভগবান্কে 
আমি সর্ধ্বভূতে দর্শন করবো | কিন্তু কবে এ আকাজ্ষ! আমার পূর্ণ 
হবে, কৃপা ক'রে তা বলুন ।” 

ভাবের ঘরে কোন ফাকী মহাপুকষ সহা করিতে পারিতেন ন|। 

দ্যর্থহীন ভাষায় কহিলেন, “বাবা, আগে তগবান্কে নিজ হাদয়ে দর্শন 

করতে হবে। অন্তরে তার দর্শন না হলে বাইরে সর্বস্ৃতে তাকে 
দেখা কি ক'রে সম্ভব? আত্মানুভূতিতে বেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে 
তখন অন্তরে বাইরে সর্ব্বত্র তার দর্শন হয় ; তাই সব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ 
এই অবস্থা লাভ হয়|” 

সন্ন্যাসীটি করজোড়ে নিবেদন করেন, “মহারাজ । সত্যকথা, 
১ম 
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সর্ববভূতে দয়া ও প্রেম, নিধিকার চিত্তে সব ছুঃখ সহা করা, এসব 
নৈতিক গুণের পূর্ণতা নিয়ে সে অবস্থায় কক পৌছানো যায় না ?” 

শিবানন্দজী উত্তরে কহিলেন, “হ্যা, নৈতিক চরিত্র গঠনে চিত্ত 
শুদ্ধ হয় এবং লেই শুদ্ধ মনে ক্রমে ভগবদ্ভাবের ক্ষুরণ হয়। একথা 
ঠিক। কিন্তু কেবল মাত্র নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ধ সাধন করলেই যে 
ভগবদ্র্শন হবে না। নিরম্তর ত্বার ধ্যান করতে করতে তিনি কৃপা 
ক'রে ভক্তের হৃদয়ে প্রতিতাত হন । চাই তার ধ্যান-_-সর্বদা তার 

স্মরণ মনন। সত্যন্থরূপ, বিভু, প্রেমময়, সর্বশক্তিমান, চৈতন্যত্বরূপ 
সচ্চিদানন্দকে তাবনা করতে করতে মানুষ ক্রমে সচ্চিদানন্দস্বরূপ 

প্রাপ্ত হয়। যো সে! ক'রে একবার তগবান্কে হৃদয়ে প্রতিচিত 

করতে পারলেই সব হয়ে গেল। তখন আর আলাদ! ক'রে নৈতিক 
চরিত্র গঠনের দরকার হয় না । সত্য, দয়া, প্রেম এ সকল সদ্বৃত্তি 
তখন আপনা হতেই এসে পড়ে। ঠাকুর বলতেন যে, বাপ যে 

ছেলের হাত ধরেছে সে ছেলের আর পড়ে যাবার তয় নেই। আসল 
কথ! কি জান বাব? কৃপা, কপা। তিনি কৃপা ক'রে দর্শন দিলেই 

মানুষ তার দর্শন পেতে পারে । ভজনসাধন এসব মনকে ভগবন্ুখী 
করার উপায় মাত্র ।” 

অতঃপর কিছুক্ষণ ভাবতন্ময় অবস্থায় থাকিয়! কহিলেন, “ঠাকুর 
বলতেন যে, কপ! বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দেন ? এই 
পাল তুলে দেওয়াই হল পুরুষকার-_সাধনভজন। ভগবৎকৃপা উপলব্ধি 
করার মত ক'রে নিজেকে তৈরী ক'রতে হবে__ভজনসাধন দ্বারা | 
বাকী তার কপা। নিরস্তর তার স্মরণ মনন তার ধ্যান করতে করতে 

মনপ্রাণ শুদ্ধ হয়ে যায়; আর এ শুদ্ধ মনে ব্বতই ভগবদ্ভাবের ক্ষরণ 
হয়, ভগবৎকুপ! প্রতিভাত হয়। ভা ছাড়া, সাধু হয়েছ, সব ছেড়ে 

ছুড়ে তার আশ্রয়ে এসেছ, ভগবান্ লাভ করাই তোমাদের জীবনের 

একমান্ত্র লক্ষ্য । তোমাদের তে। তাকে নিয়েই সব সময় থাকতে 

হবে। ঠাকুরের কথায় আছে যে, মৌমাছি ফুলেই বসে, মধুই পান 
করে। তেমনি তোমরাও শয়নে, স্বপনে জাগরণে, সর্বাবস্থায় 

'ভগবান্কে নিয়েই বিলাস করবে। তার বিষয় স্মরণ, তার বিষয় পাঠ, 
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আলোচনা, তার কাছে প্রার্থনা, এই সব নিয়েই তোমাদের থাকতে 

হবে। তবেই জীবনে প্রকৃত আনন্দ ও শাস্তি পাবে, আর তার 
আশ্রয়ে আসাও সার্থক হবে । ভগবান্ অন্তর্ধ্যামী | যেখানে আন্তরিক 

ব্যাকুলতা, সেখানে তার কপাও হয়। তার রাজ্যে অবিচার নেই।” 
সন্গযাসীর জীবন ত্যাগ তিতিক্ষাময়, দেহবুদ্ধি বিনষ্ট করাই তাহার 

সাধনার প্রধান লক্ষ্য এই তত্বটি শিবানন্দ মঠের উপদেশ প্রার্থী 

সন্যাসীদের মনে গ্রথিত করিয়। দিতেন । একদিন পরম ন্মেহভরে 

কহিতেছিলেন, “বাবা, তোদের জীবনের 'আদর্শ হল ঠাকুর । আর 
তিনি ছিলেন ত্যাগীর বাদশা । তোর। তারই আশায় এসেছিস তা 

সর্বক্ষণ স্মরণ রাখবি। তার এই পবিত্র সজ্ৰে স্থান পেয়েছি স, সেও 

মহা সৌতাগ্যের কথা । তোদের উপর কত বড় দায়িত্ব যে আছে 

তা ভেবে দেখবি । আমাদের শরীর আর ক'দিন। এর পরে 

তোদের দেখেই লোকে শিখবে | ত্যাগই হল সন্গ্যাস জীননের ভূষণ। 
যে যত বেশী ত্যাগ করতে পারে সে তত ভগবানের দিকে এগোয়। 

“খাটি সন্নণাসা হওয়া খুবই কঠিন ; তাছাড়া, খালি বিরভাহোম 
করে গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী হল না। যে কায়মনোবাক্যে সব এষণ! 

ত্যাগ করতে পেরেছে সেই হল ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী । যত পারিস ত্যাগ 

করে যা। দেখবি সময়ে দরকার হলে মা এত দেবেন যে সামলাতে 

পারবিনি। সঞ্চয় করতে নেই ; এমন কি সাধুর সঞ্চয়বুদ্ধিও রাখতে 

নেই। ঠিক সাকোর জলের মত একধার দিয়ে আসবে আর এক 

দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে ; কিন্তু সঞ্চয় করেছিস তো আর আসবে না, 

তখন ময়লা জমতে শুরু করবে । আর কখনও কোন জিনিস চাইতে 

নেই। তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে তার আশ্রয়ে পড়ে থাক। 
যখন যা দরকার মা সব দেবেন । এই দেখ না, এখন এত জিনিসপত্র 

খাবারদাবার কাপড়চোপড় সব আসছে যে সামলানে৷ দায়। একদিন 

গিয়েছে যখন বরাহনগর মঠে থাকতে একখান। কাপড়ই সকলে 

মিলে পরতাম। আর এখন নিতা নুতন গরদ পরলেও ফুরোয় না। 

তবে কি জানিস, তার দয়ায় মনট1 তখনও যা ছিল এখনও তাই। 
পরনের কাপড় ছিল.না ব'লে মনে কোন হ্ঃখ ছিল না; কোন 
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অভাব বোধ হত ন।। তিনি কৃপা ক'রে ভরপুর আনন্দ দিয়েছিলেন ? 
এই দেখ,না, তোর তো। এখন আমায় হু হাত গদির উপর শুইয়ে 

রেখেছিস্, কিস্ত আমার মনে হয় সেই কাশীর কথা-_যখন শীতকালে 

কেবল খড় পেতে তার উপর শুয়ে থাকতাম | তাতে যা আনন্দ 
তা এর সঙ্গে তুলনাই হয় না।” 

“দেখত আমার সেবা করছিস এ খুবই ভাল । ঠাকুরের মহা 
কৃপা তোর উপর যে, তার একজন সন্তানের সেবা! তিনি তোর ছ্বার। 

করিয়ে নিচ্ছেন । কিন্তু বাবা, সঙ্গে সঙ্গে সাধনভজনও কর চাই। 
নিয়মিত জপধ্যান, ভজনসাধন করলে তবেই ঠাকুর যে কি ছিলেন 
তা ঠিক ঠিক উপলব্ধি হবে। আমাদের উপর মান্ুষবুদ্ধি এলেই 
মারা যাঁবি-__বেশ মনে রাখবি। ভগবদৃবুদ্ধি আনার জন্য চাই তীব্র 

সাধনাণ ভগবানের নাম, তার ধ্যান করতে করতে মন সংস্কৃত হলে 

সেই শুদ্ধ মনে ভগবন্ভাব উদ্দীপিত হয়। আমর তো ঠাকুরকে 
দেখেছি, তার সঙ্গ করেছি, তার কৃপা পেয়েছি ; তবু তিনি আমাদের 
কত উগ্র সাধনা! করিয়ে নিয়েছেন। তিনি যে তগবান্, তিনি যে 

এসেছিলেন জগৎকে মুক্তি দেবার জন্য, তা কি আমরাই প্রথমট। 
ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছিলাম ? ক্রমে সাধনভজনের দ্বার সে জ্ঞান 

পাকা হয়ে গেছে। অবশ্য তার কৃপা ছাড়া কিছুই হয়নি। তবে 

কাতর হয়ে ডাকলে, ব্যাকুল হয়ে চাইলে, তিনি কুপ। করেনও ।” 

শরীর ক্রমে জীর্ণ হইয়া আনিয়াছে। রক্তের চাপ মাঝে মাঝে 

খুব বৃদ্ধি পাঁয়। অথচ দীক্ষার্থী ও জিজ্ঞান্থ তক্ত নরনারীর আনাগোন। 

লাগিয়াই আছে। সেদিন শরীরট! খুবই অবসন্ন। ডাক্তারের! 
কথাবার্ত। বলিতে নিষেধ করিয়াছেন । একজন দর্শনার্থী আসিলে 

সেবকটি সে কথ স্মরণ করাইয়া দেন। শিবানন্দজী বলিলেন__ 

“আমি রামকৃষ্ণের চেল1। তার অত ক্যান্সার রোগের যন্ত্রণার মধ্যেও 

যখনই কেউ এসেছে, তার জন্ত কত ভাবনা, কত আলাপ। আর 
আমি চুপ ক'রে বসে থাকব? শরীর খারাপ তা কি হবে? তোমর! 
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এসে শুধু প্রণাম ক'রে চলে যাও--তোমরাই বা কি ভাববে? 
ভাববে--রোমকুষ্জের চেল! এই রকম।' 

রামকৃষ্ণ-চেতনা ছিল মহাপুকষ শিবানন্দজীর সাধন জীবনের 
পরম বৈশিষ্ট্য, এই চেতনার পূর্ণতাকেই তিনি ধরিয়। নিয়াছিলেন 

আপন অভীষ্টরপে। একবার এক চিঠিতে তিনি লিখিয়াছিলেন, 
“আমার জীবনে এমন কোন ঘটন। ঘটে নাই যাহা লিখিবার যোগ্য । 

তবে এক বিশেষের অপেক্ষাও বিশেষ ঘটন। আছে। তাহা-- 

প্রীশ্রীরামকৃষ্ণের চরণদর্শন ও তাহার কৃপা ।-.-যিনি ইচ্ছাময়, স্বতন্ত্র 

এবং ন্বাধীন, তিনি ইচ্ছ! করিয়! আমায় দয়া করিয়াছেন-_এইমাত্র 

ঘটন! আমার জীবনে ।” 

স্বামী অপুর্ববানন্দ রামকৃষ্ণ-ধূত এই মহাজীবনের লায়ন করিতে 

গিয়া লিখিয়াছেন £ 

“এই একটিমাত্র ঘটন। দ্বারাই কিন্তু তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্বে এক 
গৌরবময় ব্বর্ণযুগের স্থষ্টি করিয়! গিয়াছেন। যে সকল সৌভাগ্যবান্ 
সেই যুগ্টির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আমিতে পারিয়াছিলেন, তাহাদের 
হৃদয়ের অস্তরতম প্রদেশে উহার স্মৃতি চিরদেদীপ্যমান্ থাকিবে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মমসজ্ঘের গুরুপারম্পর্য্যে সেই যুগটিকে একটি সন্ধিযুগ 
বলাও বোধ করি অন্যায় নয়। প্রাচীন অল্পপরিধিযুক্ত কিন্ত অগাধ- 
স্পর্শ বিদায় লইতেছে, পরবর্তী_-বৃহৎ কিন্তু অগভীর বিস্তার লাভ 
করিতেছে । মহাপুরুষজী যেন প্রাচীনকে তাহার ভিতর বনুভাবে 
দেখিবার সুযোগ দিয়া গেলেন আর আগামীকেও ভগবদ্বিধানে 

অবশ্বন্তাবী জানিয়। সানন্দে আশীর্বাদ করিলেন ।” 

গুরুত্রাতা অখগ্ডানন্দজী শিবানন্দ মহারাজের এ সময়কার কৃপা- 

লীলা সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন, “শেষ বয়সে শারীরিক নানা অসুস্থতা 

হেতু তাহাকে খুবই কষ্ট পাইতে দেখিয়াছি । কিন্তু তিনি যেরূপ 

অবিচলিততাবে সে সকল সহা করিতেন, তাহাতে মনে হইত যেন 

তাহার দেহজ্ঞান আদৌ ছিল না । সেই অবস্থাতেও বহুদূর দূর স্থানের 
অনেক লোক তাহার কপা ও আশীর্বাদ পাইবার জন্য আমিত। 
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ভিনি কাহাকেও বিমুখ করিতেন না, সকলকেই অকাতরে কৃপা 
করিতেন. পরের ছুঃখ কষ্ট দেখিলে তিনি আর স্থির থাকিতে 

পারিতেন না, অফুরস্ত কৃপা ভাগ্ডার খুলিয়। দিতেন । মানুষে এতটা! 
সম্ভব হয় ন!। শ্রীশ্রীঠাকুর, মাভাঠাকুরাণী ও স্বামীজী প্রভৃতি সকলেই 
যেন তাহার ভিতর রাখিয়। বু লোককে উদ্ধার করিয়াছেন। মহা” 

পুরুষ মহারাজ নিজেকে বাস্তবপক্ষে ঠাকুরের সঙ্গে এত মিলাইয়। 

দিয়াছিলেন যে তাহার আর পৃথক সত্ভাই ছিল ন।। তিনি যাহাদিগকে 

কৃপা করিয়াছেন তাহার! শ্রীশ্রীঠাকুরেরই কপ! পাইয়াছে। তাহার 

উপদেশও ঠাকুরেরই উপদেশ ৮ 
এই কপার শক্তি মহাপুকষ শিবানন্দ লা করিয়াছিলেন তাহার 

কৃপালু সদ্গর শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে। ঠাকুর তাহার সকল শক্তির 
উৎ্দ,_এই পরম সত্যটি নিজের দীর্ঘ জীবনে এক মুহুর্তের তরেও 

তিনি বিস্মৃত হন নাই। তাই দেখি মনীষী রমনয। রলাকে তিনি 

লিথখিতেছেন,_ 

“ঠাকুরের কৃপায় আমাদের আধারাম্ুযায়ী উচ্চ উচ্চ জ্ানভূমিতে 
আরোহণ করার সুযোগ হয়েছিল। তার স্পর্শে, তার ইচ্ছায় 

আমার নিজেরই- তার জীবৎকালে তিনবার সমাধিলাভের সৌভাগ্য 

ঘটিয়াছিল__তার উচ্চ আধ্যাত্মক শক্তি সপ্রমাণ করতে আজও 

আমি বেঁচে আছি ।” 

শিবানন্দন্বামী সে-বার দেওঘরে অবস্থান করিতেছেন। একদিন 

তাহাকে বৈগ্যনাথ বিগ্রহ দর্শন করিতে নেওয়া হয় । মন্ৰিরের পৃজারী ও 
পাগডার। তাহাকে সসম্মানে ভিতরে নিয়া গেলেন । তারপর তাহাদের 

ব্যবস্থাপনায় যাত্রীদের স্রোত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তবে 

একথাও জানানে। হইল, দর্শন ও পুজার জন্য শিবানন্ন মহারাকে 
সাত মিনিট সময় দেওয়া হইবে। এদিকে মন্দিরে ঢুকিয়। লিঙ্গ 

বিগ্রহকে পুম্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াই তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িলেন। 
নির্ধারিত কাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল, তবুও তাহার কোন হু'স 

নাই। অবশেষে নান! চেষ্টার পর তিনি বাহাজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন এবং 



স্বামী শিবানচ্ছ ৬১১ 

সবাই ধরাধরি করিয়া তাহাকে বাহিরে আনিলেন। ইহার পর তিনি 
আনন্দ সহকারে বার বার বলিয়াছিলেন, "বাবার কৃপায় আজ খুব 

দর্শন হল ।” 

এই সময়ে একদিন রাত্রিতে শিবানন্দ মহারাজ প্রবল হাপানী 
রোগে আক্রান্ত হন। যন্ত্রণায় দম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম ! 

এই স্কট সময়ে তিনি স্বেচ্ছায় ধ্যানমগ্ন হন এবং দেহবোধ হইতে 

বিচ্ছিন্ন হইয়৷ সার! রাত্রি কাটাইয়া দেন। 

পরের দিন এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, “বুড়ে। বয়সের ধ্যান 

কিনা! অল্পক্ষণ পরেই মনটা একেবারে গভীরভাবে ভেতরের দিকে 

চলে গেল। তখন দেখি কোন যন্ত্র নেই, কষ্ট নেই-স্থির প্রশান্তি। 

বাইরের ঝড়ঝাপট সেখানে স্পর্শ কবতে পারছে ন1।” 

এক সেবক এই সময়ে প্রশ্ন করেন, “ওট| কি বাপার, মহারাজ !” 

মহাপুকষ সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, “ওই তো আত্ম ?” 

শিবানন্দজীর শরীর একে অসুস্থ, তছুপরি নিদ্রা নাই। সেবক 

ব্রহ্মচারীটি বলেন, “মঙ্গারাঞ্জ একটু ঘুমুবেন না ?” 
ভাবাবিষ্ট মহাপুকষ উত্তর দেন, “আমার আবার ঘুম কি রে?” 

সঙ্গে সঙ্গে সুর করিয়া গুন্থন্ স্বরে গাহিতে থাকেন_ "ঘুম ভেঙেছে 

আর কি ঘুমাই, যোগ যাগে জেগে আছি । এবার যোগনিদ্রা তোরে 

দিয়ে ম! ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি। এবার আমি ভাল ভাব পেয়েছি, 
ভাল ভাব।র কাছে ভাব শিখেছি । যে দেশে রজনী নেই মা, সে 

দেশের এক লোক পেয়েছি। আমার কিব। দিবা কিব। সন্ধ্যা, 

সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি ।, 

নিদ্রার প্রসঙ্গ আর একদিন বলিলেন, “চণ্ডীতে আছে যে, মা-ই 

সেই নিদ্রারপিণী_-“য৷ দেবী সর্বভূতেষু নিপ্রারূপে পণ সংস্থিত] ।' 

তিনি সকলের অধিষ্ঠানরূপিণী, চরাচর সমস্ত জুড়ে রয়েছেন। তিনি 
ছাড়া আর কিছুই নেই । “আধারভূতা৷ জগতস্তমেকা।” সেই মা-ই 

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্তের একমাত্র আধার । আমার হাদয় কন্দর আলোকিত 

ক'রে সর্বক্ষণ বিরাজ করছেন। তাকে দর্শন করলেই যে সব শ্রাস্তি 

দূর হয়ে যায়, ঘুমের আর দরকারই বোধ হয় না। যখনি একটু 
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শ্ান্তি বোধ করি, তখনি মাকে দেখে নিই। ব্যস্, আনম্দমূ। সব 
শাস্তি দূর,দনয়ে যায়।” 

মহানিশায় জপ ধ্যান করা স্বামী শিবানন্দ খুব পছন্দ করিতেন। 

একদিন গভীর রার্রিতে উঠিয়! বসিয়া সেবক ব্রহ্মচারিটিকে কহিতে 
লাগিলেন, “গ্যাখ, জপ করবি গভীর রাতে | মহানিশায় জপ করলে 

খুব শীঘ্র শীঘ্র ফল পাঁবি। সমগ্র মনপ্রাণ 'মানন্দে ভরে যাবে । এত 
আনন্দ পাবি যে, জপ ছেড়ে আর উঠতেই ইচ্ছা হবে না। এই তো 
আমার সেবার জন্য জেগে থাকতে হয়। এ সময় বসেবমে জপ 

করবি-_বুঝলি ? সময় বুথ! যেতে দিস্নি বাবা। তার নামে ডুবে 
যেতে হবে, ভাসা ভাসা হলে কিছুই হবে না । যতটুকু করবি তন্ময় 

হয়ে করবি; তবেই 'মানন্দ পাবি। তাই তো। ঠাকুর গাইতেন - 
ডুব দেবে মন কালী বলে, হাদি রত্বাকরের অগাধ জলে । যেকোন 

কাজে ডুবে যেতে না পারলে আনন্দ নেই। তিনি দেখেন প্রাণ, 
আস্তরিকতা৷ ; তিনি সময় দেবেন ন1 । আর ধ্যান জপ নিত্য নিয়মিত- 

ভাবে করলে তাতে মন শুদ্ধ হয় এবং সেভাব হৃদয়ে পাক। হয়ে 

যায়। নিত্য নিরস্ত্র '্সভ্যাস করা চাই । গীতাতে ভগবান্ বলেছেন-- 
“অভ্যাসেন তু কৌসন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্াতে ৮ ব্যাকুল হয়ে কেদে 
কেঁদে নিত্য ডেকে যা ; দেখবি যে সেই ব্রহ্মশক্তি কুলকুণ্ডলিনী জেগে 

উঠবেন, ব্রহ্মানন্দেব রাস্তা খুলে দেবেন | সেই ব্রহ্মময়ী ম৷ প্রসন্না 
হলেই সব হল । চণ্ডীতে আছে-_সৈষ। প্রসন্ন বরদ|! নুণাং ভবতি 

মুক্তয়ে | সেই তিনিই প্রসন্ন হয়ে মানবগণের মুক্তির জন্য বর প্রদান 

করেন। তিনি দুহাত বাড়িয়ে আছেন দেবার জন্য ; কিন্তু নিচ্ছে কে? 

তার কাছে একটু কাতর প্রাণে চাইলেই তিনি সব দিয়ে দেন-_ভক্তি 
মুক্তি সব। 

“বাড়ীঘর ছেড়ে এসেছিস্ ভগবান্ লাভ করবি বলে। এতো 

জীবনের উদ্দেশ্য । আসলে যেন ভূল না হয়ে যাঁয়। খুব খেটে জপ 

ধান স্মরণ-মনন ক'রে ঠাকুরকে হৃদয়ে প্রতিষ্টিত করে নে; তখন 

খালি আনন্দম্_খুব মজায় থাকবি। সব দেহেরই নাশ আছে। 

আমাদের শরীরই বা আর কদিন? এই তো! বৃদ্ধ শরীর । এখন চলে 
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গেলেই হল-_-তখন সব অন্ধকার দেখবি । কিন্ত জপ ধ্যান ক'রে যদি 
ইষ্ট দর্শন ক'রে নিতে পারিস্ তো তখন দেখবি যে, গুরু ইষ্ট একই প্রবং 
গুক তোর হৃদয় মন্দিরেই চির প্রতিষিত রয়েছেন। স্থল দেহনাশে 

গুরুর নাশ হয় না। তোদের ভালবাসি বলেই এত বলছি। তোদের 

যাতে প্রকৃত ক্কল্যাণ হয় তাই তো আমার একমাত্র প্রার্থনা ।” 

স্বামী শিবানন্দের শেষ জীবনের ভাবময় প্রেমঘন মুত্তিটি প্রত্যাক্ষ- 
দর্শা মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের লেখনীতে অপরূপ ব্যঞ্জনায় ফুটিয়া 
উঠিতে দেখি £ 

--এই সময় তিনি একটি ভালবাসার মৃত্তি হইয়াছিলেন। প্রত্যেক 
ব্যক্তি ও সকলের জন্তই তিনি বিশেষ চিন্তা করিতেন এবং তাহাদের 

কল্যাণের শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করিতেন । প্রত্যেক ব্যক্তিই 

জানিতেন, “মহাপুরুষ মহারাজ" তার অতি আপনার জন-_তার 

নিজন্ব। 

- কয়েক হাঞ্জার ব্যক্তির মানসিক ছৃঃখ কষ্টের ভার তিনি বহন 

করিতেন, যেন একটি ছোট-খাট ভালবাসার রাজ্য তিনি চালাইতেন। 

তিনি প্রকাশ্য কম্মী ছিলেন না, কিন্ত তিনি নিলিপ্ত নিঃসঙ্গ কন্মী। 

সাধারণতঃ, কন্মা বলিতে বুঝায় যিনি বন্প্রকার চাঞ্চল্যকর কার্ধ্য 
করিতেছেন ; কিন্তু জীবন্ুক্ত মহাপুক্ষ শিবানন্দ নিলিপ্ত ও নিঃসঙ্গ 
হইয়া তার ভালবাস! ও হৃদ্গত শক্তি দিয়া অপরের নিজন্ব ভাবটি__ 
অপরের নিজস্ব কন্মের তাবটি, জাগ্রত করিয়। দিতেন | তিনি স্থির 

হইয়াও চঞ্চল ছিলেন ; একস্থানে থাকিয়াও সর্বত্র বিচরণ করিতেন ; 

বিশেষ কোন চিস্তা ন! করিয়াও চিন্তা করিতেন। 

__-ভালবাসা ছাড়। তাহার আর একটি শক্তি_যাহার বিষয় পূর্ব্বেও 
বল। হইয়াছে - উদ্ভূত হইয়াছিল গুণাতীত জ্ঞান বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান । 
তর্ক, মুক্তি, বুদ্ধি বিবেচনার দ্বার! মানুষ যতটা! উঁচুতে উঠিতে পারে 

জীবন্ক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ তাহার বহু উদ্ধে উঠিতেন। তাহার 
সেই অবস্থার কথাগুলি এমনই মিষ্ট ও এমনই সত্য হইত যে সেখানে 

বিচারবুদ্ধি চলে না। তিনি জগংকে ও স্থত্টিকে অন্ত এক স্তর হইতে, 
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অন্য এক চক্ষে দেখিতেন। সাধারণ লোকে যেমন জগংকে কারণ 

অন্তর্গত দেখে তিনি সেইরূপ দেখিতেন ধ্লা। তিনি কারণ অতীত 
হইতে জগৎকে দেখিতেন। 

--মহাপুরুষ শিবানন্দ আনন্দময় লোকে তাহার মনকে সর্বদাই 
তুলিয! রাখিতেন। জীবনের শেষভাগে ধাহার] তাহার কথাবার্তা, 

ভাব তঙ্গী বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার। অনুভব করিয়া থাকিবেন 

যে তিনি অধিকাংশ সময় এই “আনন্দময় লোকেই” বিচরণ করিতেন 

বিদেহ না হইলে কেহই এই অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারেন ন1। 
ই! হইল জীবনুক্ত পুরুষের বিশেষ লক্ষণ। মহাপুকষ শিবানন্দ 
এই আনন্দময় লোকে অবস্থান করিতেন বলিয়াই সমস্ত জগৎকে 

আনন্দময় দেখিতেন। এইজন্য জীর্ণ দেহে নানাপ্রকার কষ্টের মধ্যেও 

তিনি স্রবত্র “আনন্দ” ব! “ব্রহ্ম” দেখিতেন । 
-যে আনন্দ আমর উপলব্ধি করিতে পারি বা বাক্ত করি সে 

আনন্দ দেহজ্গ ? কিন্তু মহাপুকষ শিবানন্দ যে আনন্দ উপলব্ধি করিয়া- 
ছিলেন তাহ। সং, চিৎ, আনন্দের । সে অবস্থায় মাত্র আনন্দের 

ংশটুকু প্রকাশ কর! হয় | চিৎ অবস্থায় মন যাইলে মনের বৃত্তি, চঞ্চল 
ভাব স্পন্দন তিরোহিত হয়। মন তদৃদ্ধে উঠিলে সৎ বা ব্রদ্দে লীন 

হইয়া যায়। সং 'অবাক্ত ও স্বয়ং । এই দুই অবস্থার বিষয় কেহই 

প্রকাশ করিতে পারেন না-_কেবলমাত্র বিকাশমুখী আনন্দ অল্পবিস্তর 

প্রকাশ করিতে পাবেন । 'এইজন্য জীবনুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ 
জগৎকে আনন্দময় ধাম দেখিতেন ; কিন্তু স্বয়ং তদৃদ্ধ অবস্থায় চলিয়া 

যাইতেন । সে অবস্থা প্রকাশ করিবার নয়। “সৎ, চিৎ, আনন্দের" 

এক অংশ তিনি জনসমাঞ্জের কাছে ব্যক্ত করিতেন, অপর ছুই অংশ 

তিনি নিজেই হইয়া যাইতেন; কারণ সেই অবস্থা বাক্য মনের 
অতীত-_-অবাঙ, মনসোগোচরম্।” 

মঠের এক ব্রহ্মচারী অনবধানতা বশতঃ সেদিন শিবানন্দজীর 

একটি নির্ধেশ পালন করে নাই। নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়। 

বার বার সে ক্ষমা চাহিতে থাকে । 



স্বার্থী শিবানঙ্গ ৬১৫ 

মহাপুরুষ ধীর প্রশাস্ত কণ্ঠে বলিলেন, “ঠিক বুঝেছ । এখানকার 
ক! শুনে চললে তোমাদের কল্যাণ নিশ্চয়ই হবে। এখান থেকে 
।এখন যে সমস্ত কথা বেরুচ্ছে, সে সব ঠাকুরের কথা৷ বলে জানবে। 

! এখন ঠাকুরের সঙ্গে এক হয়ে রয়োছ।” মনের ছুয়ার তখন আলগা 
ছিল, তাই তাদাত্ম্য বোধের স্বীকৃতি হঠাৎ এদিন শোন! গেল সিদ্ধকাম 
মহাপুকষের মুখে। 

স্বল্পবাক্, গম্ভীর পুরুষ, শিবানন্দজীর মধ্যে এই সময়ে এক এক 
দিন যেন মধুর স্বভাব বালকের মুখরতা আসিয়া হাজির হইত। স্বীয় 
আনন্দময় অনুভূতির কথ। আর যেন চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না| 

সে-বার তিনি কাশীধামে আসিয়াছেন। সকালবেলায় আশ্রমের 

সন্যাসীর! একে একে তাহাকে প্রণাম কবিয়া যাইতেছে । এমন সময় 

একজনকে সম্বোধন করিয়া আনন্দভরে কহিতে লাগিলেন, “াখ্, 

কাল রাতে একট! ভারী মজ। হয়েছে। গভীর রাত, শুয়ে আছি। 

হঠাৎ দেখি যে এক শ্বেতকায় পুকষ, জটাজুটধারী ব্রিনয়ন-_সামনে 
এসে দাড়ালেন। তার দিব্য কান্তিতে চারদিক আলোকিত হয়ে 

গেছে! আহা! কী সুন্দর কমনীয় মূর্তি কী সকরুণ চাউনি | তাকে 
দেখবামাব্রই ভেতর থেকে মহাবায় একেবারে গড় গড় ক'রে উপরের 

দিকে উঠতে লাগলো। ক্রমে ধ্যানস্থ হয়ে পড়লাম.* আর খুব 

আনন্দ। এমন সময় দেখি যে, মু্ডিটি ক্রমে বিলীন হয়ে গেলেন, 
আর তার স্থানে ঠাকুর দাড়িয়ে আছেন-_সহাস্য বদন, আমার হাভ 
ধরে ইসারা করে বলেন, “তোর এখন থাকতে হবে, আরও কিছু 

কাজ আছে।' ঠাকুরের এই কথার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার নীচের 
দিকে আসতে লাগলে এবং প্রাণবায়ুর ক্রিয়াও চলতে লাগলো । 

সবই তার ইচ্ছা। আমি কিন্তু বেশ আনন্দে ছিলাম। তিনি আর 

কেউ নন, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ ।” - 

এই দর্শনের পর হইতেই শিবানন্দ স্বামীর মন সর্বক্ষণ এক 

অতি উচ্চ অধ্যাত্ব-ভূমিতে অবস্থিত থাকিত। আহার নিদ্রায় দেখ 
যাইত বিস্ময়কর নিলিপ্তি। ডাক্তারের! এটিকে বায়ুরোগ বলিয়৷। 
ধরিয়া নেন এবং তদন্থুযায়ী চিকিৎসাও করিতে থাকেন। 



৩১৬ ভারতের সাধক 

মঠের এক সন্ন্যাসীর মনে কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ উপজিত ঘ্ররণ 

তিনি গোপনে মহাপুরুষকে বলেন, “মহারাঁজ, ডাক্তারের! বলছেত 
এটা বায়ুরোগ । আমার কিন্তু তা মনে হয় না, বোধহয় এটা যোগজ । 
কাশীতে আপনার কি কোন দর্শনাদি হয়েছিল? কাশী হতে আসার 
পর থেকেই এর স্থত্রপাত দেখছি ।” 

শিবানন্দ স্বীকার করিলেন, “হ্যা, কাশীতে এক শুভ্র, জ্যোতির্ময় 

যোগীমৃত্তি দেখি, তারপর থেকেই এই রকম হয়েছে ।” 
ভক্ত ও দীক্ষাপ্রার্থীর সংখ্যা এ সময়ে কেবলই বৃদ্ধি পাইতেছে। 

একদিন মঠের এক সন্গাসীকে শিবানন্দ বলিতে থাকেন, “গ্াখ,, 

স্বয়ং ঠাকুরই প্রেরণা দিয়ে লোকদের এখানে আনছেন, আর এই 

শরীরটার মধ্যে বসে সকলকে কপা করছেন। নইলে আমায় দেখে 

এত লোক আসবে কেন? আমি তার নাম স্মরণ মনন করি, অস্ত 

কিছু জানিনে। যারা এখানে আমে আমি সকলকে তারই পায়ে 

ঈপে দিই | বলি,*+ধএই নাও ঠাকুর, তোমার জিনিষ তুমি নাও । 
লোকে যেমন নান! ফুল দিয়ে তার চরণ পুজা! করে, আমিও তেমনই 
নানা রকম মাম্থষ অঞ্জলি ক'রে তার পায়ে ঢেলে দিই | তা সকলকে 

তিনি গ্রহণ করছেন, স্পষ্টই দেখতে পাই ৮ 

এক একদিন দিব্য উদ্দীপন। ভাব । আশীর্বাদ প্রাথীদের বলিতেন, 

“ফ্লোিং ফ্রোযিং ফ্লোিং আশীর্বাদ তে সর্বদাই বয়ে যাচ্ছে | কিছু 

ভাবনা নেই। সব হয়েযাবে। এমনি বলছি যে তা নয়-__ঠিকৃ।” 
আবার এক একদিন ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বলিতেন, “যে আসবে, 

কাউকে ফেরাব না। আমি মা গঙ্গা হয়ে গেছি।” 
কোন কোন দিন মহাপুরুষের সব্ব সন্তায় মহাভাবের মাতামাতি 

আরম্ভ হইয়া যাইত । আনন্দে তিনি তখন গর্গর মাতোয়ারা | ভাবের 

উপশম ঘটিলে ভক্তসেবকদের ডাকিয়া বলিতেন, “শরীরে যেন একট 

ডাকাত ঢুকেছিল। কালী কীর্তন হতেই ছেড়ে গেল। বাপরে 
বাপ, শরীরট! যেন তছনছ ক'রে দিয়ে গেছে । এ রকম ভাব ঠাকুরের 
হত। আমি তো তারই সন্তান! কুছ নহা তো থোড়া থোড়া তো! 

আছে?” 



্বাধী শিবাঁনন্দ ৩১৭ 

দঁটিশরীরে হ্থাপানী ও রক্তচাপের যন্ত্রণ। খুব চাপিয়৷ বসিয়াছে, 
চটসদিকে ভরক্ষেপই নাই | মাঝে মাঝে সিদ্ধ সাথক ভ্রষ্টা স্বরূপে 
বলিতে থাকেন, “আজকাল একটা ভারী মজা দেখছি । এটাকে 

অবলম্বন ক'রে ছুটো ব্যাপার চলছে-_একটা শরীরের আর একটা 

আত্মার । শরীরের দিক থেকে ব্যাধি ইত্যাদি কত কি, আত্মার 

দিক থেকে নিশ্মল আনন্দ-_বেশ আনন্দ হয় দেখে, আর ভেবে |” 

কিছুদিন যাবৎ শিবানন্দজীর অধাত্মজীবনে আত্মপ্রকাশ ক'রে 

পরম অনুভূতির একট বিশেষ অবস্থা । দর্শনার্থী ভক্ত, মণেব ব্রহ্মচারী 
সন্নাসী যে কেহ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হন, তাহাকেই ভক্তিভরে 
করজোড়ে তিনি প্রণাম নিবেদন করেন | কেহ বিস্মিত হন, কেহ বা 

ভয়ে সঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া! পড়েন। 

একদিন গভীর রাতে রোগশয্যায় শুইযা আছেন, হঠাৎ ঘুম 

ভাঙ্গিয়া গেলে সেবক সন্াসীটিকে করজোডে প্রণাম জান।ইলেন। 

এই মেবকটি তাহারই দীক্ষিত শিষ্য । ভীত স্বরে তিনি বলিয়া 

উঠেন, “মহারাজ, এভাবে প্রণাম ক'রে আমায় আর পাপের ভাগী 

করবেন না।” 

শিবানন্দ মহারাজ শাস্ত স্বরে কহেন, “আমল ব্যাপারটা কি 

জানিস্, যখনই লোকজন সামনে আসে তখনই সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন 

দেবদেবীর মৃত্তি দেখতে পাই ; তাই সেই সেই দেবতাদের প্রণাম 
করি। কোন লোক সামনে এলেই প্রথমটা তার ভেতরকার ঘা সন্ত 

সেই সত্তা অনুসারে কোন ঈশ্বরীয় জ্যোতির্ময় রূপ সামনে আবিভূতি 
হন। লোকজন তখন ছায়ার মত অস্পষ্ট আর ঈশ্বরীয় রূপই স্পষ্ট ও 

জীবন্ত দেখায় ।' তাই তে! প্রণাম করি । প্রণাম করার পরে ঈশ্বরীয় 

রূপ অন্তদ্ধান হয়। তখন লোকজনকে স্পষ্ট দেখতে পাই, চিনতেও 

পারি।” 

উচ্চতর দিব্য অন্ভূতিসমূহ তখন তরঙ্গায়িত হইতেছে শিবানন্দের 
সাধনসত্বায়। একদিন আপন মনে সেবকদের কহিতে লাগিলেন, 
“কৃপা কৃপা কৃপা | তিনি কৃপা ক'রে বোঝালে সবই সম্ভব, নইলে 



৬১৮ ভারতের সাধ 

কি ক'রে তাকে বুঝবে? দেখতে তো সাধারণ মানুষের মত-_খাচ্ছেন, 
শুচ্ছেন, বেড়াচ্ছেন, শৌচাদি করছেন। কিন্তু তারই তেতরে যে 
এত কাণ্ড তা কি ক'রে লোকে বুষবে বল, তার বিশাল শক্তির খেল! 
যত দিন যাবে ততই লোক দেখতে পাবে। ধর্দজগতে গ্লকটা মহা 

ওলটপালট হয়ে যাবে। সে-সব ঠাকুর কৃপা ক'রে কত যে দেখিয়ে 
দিচ্ছেন তা আর কাকে বলব? কাকেই বা বলি, আর কেই বা 
ওসব বুঝবে? তিনি কত কি জানিয়ে দিচ্ছেন ! তার বিষয়ে কত 
কথা যে প্রাণের ভিতর ( বুকে হাত দিয়া দেখাইয়! ) গজ গজ. করছে, 

কাউকে তো ত। বলবার জো নেই । কেউ ওসব বুঝতে পারবে না । 
তোমাদেরও বলতে পারিনে | এমনকি তোমরাও ওসব বুঝতে পারবে 

না। মহারাজ ( স্বামী ব্রহ্মানন্দ ) যতদিন ছিলেন, তার কাছে প্রাণ 

খুলে ওসব কথা বলতৃম, বলে প্রাণটা খোলস! হ'ত। তিনিও আনন্দ 

পেতেন, আমারও আনন্দ হ'ত। সে-সব অতি গুহা কথা । তার 

সঙ্গে নিরিবিলিতে কত সব কথা হয়েছে! তিনিও অনেক সময় 

নিজের নেক কথা বলতেন । এখন তো আর তা৷ হবার জো নেই। 

এখন সে-সব অনুভূতি, সে-সব কথ প্রাণের ভেতরই রয়ে যাচ্ছে, 

বলবার লোকই পাইনে । সবই যে তার ইচ্ছা। তবে আন্তরিক 

প্রার্থনা করছি, জগতের কল্যাণ হোক্, ভোমাদের কল্যাণ হোক্, 

তোমর! সব শান্তিতে থাক ।” 

স্বামী শিবানন্দের শরীর এখন প্রায় পতনোনুখ, অজ্র্লোকে নিরস্তর 
চলিয়াছে মা-ব্রহ্মময়ীর কৃপা আন্বাদন। সেদিন নিজের সম্বন্ধে সেবক 

শিষ্যদের বলিতে থাকেন, 'কামনা-বাসন। থাকলে চির শান্তিলাভ কর 

অসম্ভব; আর সেই কামনা-বাসন। ভগবৎকৃপা ছাড়! সমূলে বিনষ্ট 
হওয়াও সম্ভবপর নয়। ঠাকুর কৃপা ক'রে আমার সব কামনা-বাসন। 
একেবারে মুছে দিয়েছেন ; কোন বাসন! নেই । এই শরীরট। কেবল 

তার ইচ্ছায়, তারই কাজের জন্য রয়েছে ; আমি হচ্ছি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত 

স্বভাব। এ শরীরটাও যে আছে তাই অনেক সময় মনে হয় না। 

তবে প্রভুর অনেক কাজ এই শরীর দিয়ে করাচ্ছেন, তাই তিনি এই 
শরীর এখনও রেখেছেন। আমার কিন্ত কোন বাসন! নেই, বুঝলি 



স্বামী শিবানব্দ ৩১৯ 

আমি ব্রহ্গানন্দত্বরূপ ।'--এই বলে ধীর স্থির হয়ে বসে রইলেন। 

তখন তার চেহারা একেবারে বদলে গেছে; তিনি যেন এক নূতন 
লোক | তার দিকে তাকাতে ভয় হচ্ছিল। অনেকক্ষণ পরে আপন 

মনেই বলতে লাগলেন__“ম। আমায় কপা। ক'রে সব দিয়েছেন। তার 

ভাণ্ডার খালি ক'রে আমায় পরিপূর্ণ ক'রে দিয়েছেন । আমার মার 

কিছু চাইবার নেই | তার কৃপায় সব লাভ হয়েছে_যং লন্ধাচাপরং 

লাভতং মন্তাতেনাধিকং ততঃ | তবু যে তিনি এ শরীরট। কেন রেখেছেন 

তিনিই জানেন। 
“---গভীর রাত। মহাপুক্ষন্জী তার নিজেব খাটে বসে মাছেন__ 

ধ্যানস্থ। অনেকক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকার পরে মাপন ভাবে 'এক একবার 

চোখ মেলে দেখে আবাব চোখ বুজে বসে আছেন। এমন সময় 

হঠাৎ একটা বেড়াল ঘরের মেঝের উপর মিউ মিউ ক'রে ডেকে 

উঠলে! | তিনি সোঁদিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বেড়ালের উদ্দেশ্যে 

প্রণাম করলেন। তিনি যে বেড়ালকে প্রণাম করছিলেন নকটস্থ 

সেবক প্রথমটায় তা বুঝতেই পারে নি। সেমন্য সে একটু সন্দিগ্ধ- 
চিত্তে তার দিকে তাকাতে তিনি বল্লেন-গগ্যাখ্, ঠাকুর আমায় এখন 
এমন অবস্থায় রেখেছেন যে, সবই দেখছি চিন্ময়”, ঘর-দোর, খাট- 

বিছানা! এবং সর্বপ্রাণীর তেতরই সেই এক চৈতন্তের খেলা কেবল 

নামের ভেদমাত্র; কিন্তু মূলে সব একই | বেশ পরিক্ষার দেখছি, 

চেষ্টা করেও সে ভাবট! সামলাতে পারছি না। সবই চৈতন্যময়। 

এই বেড়ালের ভেতরও মেই চৈতন্যের প্রকাশ জ্বলজ্বম করছে। 

এইভাবেই ঠাকুর আজকাল মামায় ভরপুর ক'রে রেখেছেন । 
লোকজন মাসে যায় ; কথাবার্তা বলতে হয় বলি; সাধারণ কাজকন্ম্ম 

আহারাদি করতে হয় করি। যেন অভ্যাসবশতঃ ক'রে যাই। 

কিন্ত এসব থেকে মন একটু তুলে নিলেই দেখি যে, সর্বত্রই সেই 
চৈতঞ্চের খেলা ৷ নামরূপ এসব তে! অতি নিম্ন স্তরের ব্যাপার | নাম- 

রূপের ওপরে মন গেলেই, বাস! তখন সবই চৈতন্যময়, আনন্দময় | 
এসব বলে বোঝাবার জিনিস নয়। যার সে অবস্থা হয় সেই 
জানে। আরও কত-কি ৰলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এটুকু বলেই 



৩২ ভররিতের বাহক 

হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন। সেবক মুগ্ধ প্রাণে হউতম্ব হয়ে দাড়িয়ে 
রইল১।” 

শিবানন্দজী রোগজীর্ণ দেহটিকে নিয়া সেবকগণ অতিশয় বিভ্রত, 
দিবারাত্র তাহাদের উত্বষ্ঠার সীমা নাই । নিজ দেহের নশ্বরতার কথ! 
মহাপুরুষ যেমন বলিতেন আবার তেমনি উদ্দীপনা ভরে বলতেন, 

«এই শরীরের জন্য তোমাঁদেরও কত কষ্ট দিচ্ছি! এতটা! করি কেন, 

জান? এ দেহ তো! সাধারণ দেহের মত নয়! এর একটা বিশেষত্ব 

আছে। এ শরীরে ভগবান্-উপলব্ধি হয়েছে । এ শরীর ভগবানকে 

স্পর্শ করেছে, তার সঙ্গে বাস করেছে, তার সেবা করেছে। এই 
শরীরটাকে তিনি যুগধণ্ম প্রচারের যন্ত্ষ্বরূপ করেছেন-__তাই এত ।” 

তাহার শরীর খারাপ বলিয়া ভক্ত শিষ্যদের ঠেকানোর উপায় 

নাই। কারণ, ডাক্তারের নিষেধ করিলেও তিনি মানিতে চাহেন না| 
বিদায় লগ্নে সিদ্ধকাম শিবানন্দ যেন সদাব্রত খুলিয়। বসিয়াছেন | 

এ সময়ে সর্ব অস্তিতে তিনি ঠাকুরের দর্শন ও স্পর্শ পাইতেছেন। 
মাঝে মাঝে তাই বলিয়। উঠেন, “ঠাকুর ব্যাপক হয়ে রয়েছেন, সর্বদা 
শ্বাসে শ্বাসেই তার দর্শন পাচ্ছি ।” 

কোন ভক্ত বা আগন্তক মঠে আসিয়। প্রসাদ না পাইয়া চলিয়া 

গেলে সেবক সন্াসীদের আর রক্ষা নাই। ভাগ্ডারীকে ভয়ে ভয়ে 

সদা সতর্কদৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়। 

বৃদ্ধ জেলে পুর্ণ হালদার গঙ্গায় তাহার ছোট ডিঙ্গিতে বসিয়। 
মাছ ধরিতেছে, তাহার সব কিছুই ডবল দামে বেলুড়-মঠকে কিনিয়া 

রাখিতে হইবে- বড় দুস্থ সে, তাহার ছুঃখের কথ। প্রাণ খুলিয়। 

একদিন সে শিবানন্দজীকে জানাইয়। দিয়াছে । 

উৎসবের কুলী মজুর, পাড়ার বাগ্দী, সাওতাল ভূত্য, দারোয়ান 

সকলেরই “বাবার কাছেই দরকার । বারান্দায় দাড়াইয়া “বাবা, 
তাহাদের খোজখবর নেন, প্রয়োজন বোধে নোট-টাকা ছু'ড়িয়। 

ফেলেন, দরাজ মনে আদেশ দেন, “ভাগ্ারসে লে যাও ।, 

১ শিবানন্দ বাণী : উদ্বোধন 



কর শক: উপ. দিবাভাবের গন পুজার 
লেই ঠাকুরের 'ফালের আননস্মতি উদেল হইয়! উঠে। ম। 

সম্বরীর মৃত্তিটি দেখলেই হন আনন্দে মাতোয়ারা | 
গায়ক হয়তো তাহার সম্মুখে মায়ের নাম গাহিতেছেন, আর 

(বানন্দ মহারাজ মুহূর্তে উদ্দীপিত হইয়| উঠিয়াছেন। আনন্ববেগ 
হা করিতে ন৷ পারিয়। গায়ককে বলিতেছেন, “যা যা--পাল। পালা ! 

গ্ঃ হাটে হাড়ি ভেঙ্গে দিলে! এ যেন শুকনে। দেশলাইয়ের কাঠি 

হয়ে রয়েছে । ঠাকুর যেমন বলতেন, “একট্ুতেই দপ. ক'রে জ্বলে 
ওঠে" তাই হয়েছে।” 

এমনি ভাবে দিনের পর দিন তাহার সাধন-সত্বায় লীলায়িত 

হইয়! উঠিতেছে তাব জলাধর বিচিত্র তবঙ্গমাল। | কখনো মায়ের কথা, 

কখনো ঠাকুরের কথা নিমা ন।নাভাবে চলিতেছে মধুর আসম্বাদুন। 

দিব্য অনুভূতির শিখরা,দশ হইতে নামিয়া আসিয়া স্বামী শিবানন্দ 
এবার বিরা্জিত “ভাবমুখে' | মা ত্রহ্মময়ীর অঙ্কে বসিয়া আছেন-_ 

মায়ের বালকটি। সেদিন এক নেহভাজন ব্রন্মচারাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “ওরে, তুই কি পড়ছিস্ আক্গকাল ?” 

“আজে, মাগুক্যকারিকা পড়ছি,” সবিনয়ে উত্তর দেন নবীন 
সাধক । 

“দূর শালা ! এত কি মামার মায়ের নাম আছে ?” পরমানন্দে 

বলিষ! বসেন শিবানন্দ মহারাজ । 

সর্ব বন্ধনহীন, শুদ্ধম অপাপ বিদ্ধম এই কুম্গমপেলব বৃদ্ধ শিশুর 
আননে সদ! স্কুরিত রহিয়াছে দিবা জ্যোতির আভা । জগৎ প্রপঞ্চে 

ওতপ্রোত পরম সন্তার মধ্যে নিজেকে যেন নিরজ্তর তিনি বিস্তারিত 

করিয়া দিতোছেন । 

অপূর্বৰ তাহাব এসময়কার শিশু-লীল1। বিছানায় বসিয়। মহাপুরুষ 
কখনে। শালিক ময়নাকে হাত নাড়িয়া নাড়িয়া ডাকিতেছেন । কখনো 

বা খেল্নার ডমরু শব্দে দিতেছেন দূরে তাড়াইয়।। 

হঠাৎ একদিন আবদার ধরিলেন, রিস্ট ওয়াচ একটি এখনি তাহার 
১০ম্ব-২১ 



ওই ২০ ছায়তের লধ্ 

চাই। তখনি তাহা খাসিয়া গেল । ছুট একবার চাঁতে বীধিবার ৭ 

আর উহার কোন প্রয়োজন রছিল না। 
১৯৩২ সালের কথা । কোন কোন দিন' দেখা 'যহিচ্ছ এই সি 

মহাপুরুষ বালকবৎ অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন । “বিছানার 
কথামৃত, গীতা, চণ্ডী, হিতোপদেশ, ঠাকুরমার ঝুলি, একটি খজনী) 

লাঠি, ছবির বই-_ইত্যাদি নান! জিনিস নিয়ে বসে আছেন- যেন' 
পাঁচ বছরের একটি বালক । আর ইচ্ছান্থুরূপ সব জিনিস নাড়াচাড়া 
করছেন । হয়তো একটু খঞ্জনী বাজালেন, ঠাকুরমার ঝুলি একটু 
পড়/লন, আবার কখনো! ব। হাসতে হাসতে লাঠি হাতে সেবকদের 

শাসাচ্ছেন। তিনি যে কেন এরূপ আচরণ করতেন তার একটু আভাস 
পাঁওয়! যায়-র্তার একদিনকার কথা থেকে । জনৈক সেবককে 

কথায় রুথায় বলেছিলেন-_গ্ভাখ্, মনটা! সব সময়ই নিগুণের দিকে 

ছাটে যেতে চায়; ভাই এসব পাঁচ রকম নিয়ে মনটাকে নামিয়ে 
রাখার। চেষ্টা করি । মা! যেমন খেলন। দিয়ে ছেলেদের ভুলিয়ে রাখেন, 

তেমনি আমিও মনকে পাঁচ রকমে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করছি।” 
মঠের প্রবীণ সাধকের] বুঝিলেন, নিগুঁণ পথের অতিযাত্রী, 

নিব্বানোনুখ এই মহা! সাধককে আর বেশীদিন ধরিয়া রাখার উপায় 
নাই। 

শেষটি বিদায়ের দিন আসিয়! পড়িতেছে। আজকাল শিবানন্দ 

মহারাজ মাঝে মাঝে তাহার বিদেহী গুরুভ্রাতাদের দর্শন লাত করেন | 

গ্দিন ভক্তদের বলিলেন, “কাল খুব ধ্যান হয়েছিল । এইসব রাজ্য 

ছেড়ে, দেহজ্ঞান ছেড়ে মন চলে গিয়েছিল উদ্ধলোকে । স্বামীজীকে 

দখনাম। একটা জ্যোতির স্থতোর মত ঝুলছে, সেটিকে ছেড়ে দিয়ে 

শ্বামীজী নীচে এসেছিলেন । মহারাজকেও দেখেছি, তিনিও রয়েছেন । 

(বেশ আনন্দে ছিলাম |” 

আর একদিন জানাইলেন, “এই মাত্র স্বামীজী ও মহারাজ 

এসেছিলেন । আর বললেন, “চল তারকদা”। তোরা কেউ দেখতে 

পেলিনে? এই যে সামনে দাড়িয়েছিলেন।” 



মারাত্মক সন্গ্যাস রোগে শিবানন্দ স্বামী আক্রান্ত হইয়াছেন.। 
মঠের ব্রহ্মচারী ও সুশীরা গৃহস্থ তক্তেরা, সেবার কোন ক্রি হইতে 
দিতেছেন না। স্তর £নীলরতন প্রভৃতি স্থৃবিজ্ঞ ডাক্কারেরা প্রাণপণ 

চিকিৎসা! করিতেছেন, কিন্তু তাহার শরীরের কোন উন্নতি দেখ। 

যাইতেছে না। স্যর নীলরতন সেদিন পরম শ্রদ্ধাতরে মন্তব্য করলেন, 

“যে করেই হোক একে আপনার আটকে রাখুন । বলুন তো! মন 

মহাপুরুষ চলে গেলে পৃথিবীর কি অবস্থা হবে ?” 

গুকভাই বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ সেদিন এলাহাবাদ হাতে ছুটিয়া 

'আাসিয়াছেন স্বামী শিবানন্দকে দর্শনের জন্য ৷ তিন দিন পরে, বিদায় 

নিতে গিয়া প্রণাম করিতেছেন, এমন সময়ে শিবানন্দজী নীরবে বাম 

হাতটি তাহার মাথায় রাখিলেন। এই ঘটনাটির প্রসঙ্গে উত্তরকালে 

বিচ্ভানানন্দ বলিয়াছেন, “যেদিন মহাপুরুষ মহারাজ আমার মাথায় 
হাত দিয়েছিলেন, সেদিন থেকেই মনের ভাব একেবারে বদ্লে গেল । 

তার ভাবটা! যেন আমার ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন। 'এখন মানে হচ্ছে, 
যে পর্যন্ত আমার গায়ে এক ফৌট! রক্ত থাকবে, সে পর্যাস্ত যে 

আসনে তাকেই ঠাকুরের নাম দিয়ে যাবো |” 

১৯৪৪, সালের ২০শে এপ্রিল রোগের সঙ্কট ঘনাইয়া আসে, 

ডাক্তারেরা*্িম্ন চিত্তে বিদায় গ্রহণ করেন । মঠবাডী ও মঠপ্রাঙ্গণে 

শোকাকুল চা ভীড় করিয়। দাড়ায় । সাধুর! স্বামী শিশানন্দের 
শয্যা ঘিরিয়া বসিয়া! আছেন, নিরস্তুর শুনা ইতেছেন সদগরুর পবিত্র 
নাম। মহাপুকষের সারা দেহে তখন দেখা দিতেছে পুলক রোমাঝ । 

দিব্য আনন্দের জ্যোতি ছড়াইয়। পড়িয়াছে তাহার মুখে চোখে ! 

“শেষ মুহূর্ত যতই নিকটবর্তাঁ হইতেছেন তাহার শঙ্গে পুলক 
আরো ঘন ঘন হইতে লাগিল। মুখ স্মিত প্রশাস্ত। অপরাহু ৫টা 
৩৬ মিনিটের সময় হঠাৎ মহাপুকষজীর বদনমণ্ডুল এক অপুর্ব আনন্দ 

জ্যোতিতে উত্তা'সিত হইনরটী উঠিল। আর সঙ্গে সাঙ্গ মাথার চুল 
এবং সর্ব্ব শরীরে লোম কঁদম্বফুলের মতন খাড়া হইয়া উঠিল এবং 



ওই 

একটু পরেই মুখ দিয়! অস্তিম নিঃগ্বাস নির্গত হইল.। সেই পুলকিভ 
অবস্থা অনেকক্ষণ,ছিল১ /* 

বেলুড় গলঙ্গাতীরে শত শত শোকাকুল নর'যারীর সম্মুথে সেদিন 
ভন্মীভূত হয় মহাসাধক শিবানন্দ স্বামীর মরদেহ, আর এই সঙ্গে 
নির্বাপিত হয় রামকৃষ্ণ দেউলের একটি স্ুু্পবিত্র আলোকবিস্তারী 
দীপশিখা। 





বাচার; অপ 
তারতের অধ্যাত্ব-সাধনা ও ধন্ম-সংস্কৃতিময় জীবনে দক্ষিণ 

ভারতের সিদ্ধ শৈব সাধকদল সংযোজিত করিয়াছেন এক অত্যুজ্জল 
অধ্যায়। পৌরাণিক ও এঁতিহাসিক উভয় যুগেই দলে দলে তাহার! 
মাবিভূতি হইয়াছেন, মুমুক্ষু সাধকদেব দিয়াছেন দিব্যলোকের 

আলোক-সঙ্কেত, জনজীবনের স্তরে স্তরে ছড়াইয়াছেন কল্যাণধার1| 
এই মহাত্মাদেরই অন্যতম শৈবাচার্্য অগ্পর। কুচ্ছ_, ত্যাগ-তিতিক্ষা, 
'অনন্য ইষ্টমৈবা ও কঠোর যোগসাধনার সহিত শৈবাগমের জ্ঞানৈশ্ব্য্য 
সম্বিত হয় তাহার সাধনজীবনে | বহুজনের আলোক-দিশারী রূপে 

সর্বত্র তিনি কীন্তিত হইয়া উঠেন। 

অগ্লর আবিভূতি হন আনুমানিক ৬০* খুষ্টাকে। তামিল 
দেশের, বর্তমান তামিল নাড়,র, দক্ষিণ 'আর্কট জেলার এক ক্ষুদ্র গ্রামে 
তাহার জন্ম। শিব-সাধনার এঁতিহোর ধারাটি দীর্ঘদিন প্রবাহিত 

ছিল তাহাদের বংশে | অগ্ররের পিতা ছিলেন সেই ধারারই এক 
ধারক ও বাহক । নৈষ্টিক শিবভক্ত বঙ্গিয়াও স্থানীয় অঞ্চলে তাহার 
যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। 

শৈশবেই অগপ্পরের জীবনে নামিয়া আসে দৈবের নিম্মম আঘাত । 
অল্প দিনের ব্যবধানে জনক ও জননী শিশুপুত্রের মায়া কাটাইয়া 
ইহুলোক ত্যাগ করিয়া যান। অগ্পরের বাল্যবিধব। জ্োষ্ঠা ভগিনী এই 
সংসারেই বাস করিতেন ; এখন হইতে তিনিই গ্রহণ করেন তাহার 

লালনপালনের ভার। 

বালক কালেই অগ্পরের অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার পরিচয় 
পাওয়া যায়| দিদি অতশয় যত্বে যেমন তাহাকে প্রতিপালন করিতে 
থাকেন, তেমনি করেন, তাহার লেখাপড়ার সুব্যবস্থা | গ্রামের 

চতুষ্পাঠীতে অগ্পরকে তত্তি করিয়৷ দেওয়া হয় এবং অল্পকালের 
১০ম্-১ 



'ভারুতের সাধক 

মধ্যেই উচ্চতর পাঠসমূহ অনায়াসে তাহাকে আয়ত্ত করিতে দেখা 

যায়। শিক্ষক ও পড়,য়ার| সবাই চমৎকৃত হন, ভ্রাতার কৃতিত্ব লক্ষ্য 

করিয়। দিদিরও আনন্দের অবধি নাই। দিনের পর দিন তাহাকে 

তিনি উৎসাহিত করিতে থাকেন । 

নিত্কার পাঠ যেই সমাপ্ত হয় অমনি বালক অগ্পর স্নেহময়ী 

দিদির কোল ঘে'ষিয়া আসিয়া বসেন, তাহার মুখ হইতে শোনেন 

প্রাচীন পুরাণ শাস্ত্রের মনোজ্ঞ উপাখ্যান, সাধু মহাত্বাদের দিব্য 
জীবনের কত অলৌকিক কাহিনী । 

তক্তিসিদ্ধ শৈবঞ্চকর কাছে দিদি দীক্ষা নিয়াছেন । সংসারের 

কাজকম্ম আর অগ্পরের দেধা-শুনার সময় ছাড়া দিন রাতের বাকী 

সময়ট। তাহার কাটে শিবে৭ আরাধনা ও জপ ধ্যানে । সকল কিছু 

অনুষ্ঠানের শেষে, শিব মন্দিরের গর্ভগুতে বসিয়া! এই বষাঁয়সী 
পূজারিণী প্রতিদিন ভক্তিভরে আবৃত্তি করেন সিদ্ধাগাধা মাণিক্য- 
বাচক-এর অপুবব স্ঞোব্রমাল1। শিব প্রশস্তির গন্তার ধ্বনিতে সার; 
মন্দির গম্গম্ করিযা উঠে । মন্দ" চত্বরে ক্রীড়ারত 'অপ্পর উচ্চকিত 

হইয়া উঠে, কি এক অজানা আাকধণে ছুটিয়! আসে পুজাবেদীর 
কাছে, দিদির ভাব-প্রদীপ্ত আননের দিকে চাহিয়া থাকে নিনিমেষে । 

শিবভাঞ্র বনে রলায়িত দিদির সাধনজীরন এমনি কবিধ। দিনের 

পরদিন প্রভাবিত করিতে থাকে বালক অগ্পরকে। 

কয়েক বৎসবের ম/ধা চতুষ্পাীর পড়া শেষ হইয়া যায়। এব'র 
কোন উচ্চতব শান্ত পাঠের কোন্দ্রে গ্পরকে যাইতে হইনে। সারা 

দক্ষিণদেশে তখন কাঞ্চার খুব সুখ্যাতি । এ নগরী শুধু পল্পবরাজ 

প্রথম মহেন্দ্রের রাজবানীষ্ট নয়, ইসা তখন সার। তারতের অন্যতম 

শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র। রাজা মহেন্দ্র ধশ্মের দিক দিয়া জৈনমতাবলম্থী, 
তাহার উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকভায় উত্তর ভারতের বড় বড় জৈন 
পণ্ডিতের! রাজধানীতে জড়ো হইয়াছেন । এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে 

জৈন শান্্রবিদ্ ও তর্কশুরদেন এক প্রন্িদ্ধ মহাবিষ্ঠালয়। রাজসভায় 
প্রায়ই শান্তর বিচার ও ত্র্বন্ব অনুষ্ঠিত হয়__হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সব 



শৈবাচার্য অগ্পর ও 

ধর্মের পণ্ডিতেরাই সমবেত হন নিজ নিজ মতবাদের প্রাধান্য স্থাপনের 

জন্য | তাই কাঞ্ধী তখন পরিণত হইয়াছে সর্ববশান্ত্রেরই গীঠস্থান রূপে । 

চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত ও পড়ুয়াদে কাছে অগ্নর কাধ্ণীনগরের 
বিদ্াাবৈভবের কথা শুনিয়াছেন। নিজে তিনি উৎসাহী বিষ্ধার্থী, 
তাছাড়া, সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম হওয়ার উচ্চাকাজক্ষ। সম্প্রাত তাহাকে 

পাইয়। বসিয়াছে। বেশ কিছুদিন য'বৎ তাহার কিশোত মন চঞ্চল 

হইয়াছে শ্রেষ্ট বিগ্ভাতীর্ঘ কাঞ্ধীতে বপবাস করার জন্না। সেখানে 

গিয়া, সর্বশাস্ত্রে বৎপন্ন হইয়া, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের সম্মান লাভ করিবেন 
ইহাই তাহার অভিল'ষ। 

জোট! ভগিনীকে একদিন কহিলেন) “দিদি, কাঞীতে গিয়ে শিক্ষা 
লাভ করবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি । সেই ঝ।বস্থ।াই তুমি 
আমার ক'রে দাও। বিগ্ঠার্থী হিসাবে এজন্য যা কিছু ভ্যাগ-তিতিক্ষা 

স্বীকাব করতে হয, আমি তাভে একটুও পশ্চাদ্্পদ হবো না । তোমায় 

আমি কথা দিচ্ছি, সেখানে থেকে, সব্বশাস্ছে পারদশশ হ'য্রু। আমি 

দেশে ফিরবে |৮ 

দিদি কহিলেন, “ওরে তুই কৃতী হবি, বংশের মুখ ভজ্জল করা 

তাই যে আমি চাই। আর সেই ভরমায়ই যে আমি এতকাল দিন 

গুনছি। কিন্তু ভাই, কাঞ্চীর 1বগ্যাপীঠে তোর পড়াট। মামার যেন 

ভাল ঠেকছে না।” 
"কেন বলতো ?--ক্ষু্ মনে প্রশ্ন করেন অগ্পর। 

“শুনেছি, কাঞ্ধীতে রাজ। মহেন্দ্রের সম্প্রদায়, অথাৎ, জৈনেরাই 

বেশী প্রতিপত্ভিশালী | জৈন শাগ্রবিদ্দের সেখানে প্রবল প্রতাপ, ন্যায়- 

শাস্ত্রের কুটতক নিয়ে সদাই তাদের কচ্কচি! ঈশ্বরের প্রশ্ন সেখানে 

গৌণ, আমাদের ইষ্ট বিগ্রহ শিব যেখানে রয়েছেন অবজ্ঞাত হয়ে। 

“এ তুমি কি বলছে দিদি । আমি নিজে যদি ঠিক থাকি, আমার 

নিজের ধ্যানধারণ! যদি ঠিক থাকে, তবে কেউ আমার অনিষ্ট করতে 

পারবে না। তাছাড়া, ' এযুগে প্রকৃত শান্ত্রবিদ্ হতে হলে ঈশ্বর মুখী 

আর ঈশরবিমুখী উভয় শীস্্ই পাঠ করতে হবে। কাঞ্ধী ছাড়া 

কোথাও যে ভার সুবিধে নেই ।” 



্ ভারতের নাধক 

“আমি বলি কি, তুই বরং চিদন্বরমে চলে যা, সেখানকার শিব- 

মন্দিরে রয়েছেন শৈবাগমের দিকপাল পণ্ডিতের, আর রয়েছেন সিদ্ধ 

শৈব মহাপুরুষের1 |” 

“কিন্ত দিদি, সেখানে গিয়ে তো আমায় একটিমাত্র সম্প্রদায়ের 

একপেশে বিষ্ভাচচ্চা নিয়েই পড়ে থাকতে হবে। মনোরাজ্যের দশ 

দিকের দশটি জানাল! তো খুলবে না। দর্শন ও সাধনার বহুমুখী তত্ব 
তো৷ আমি আয়ত্ত করতে পারবো না। না না, আমি কাঞ্ধীতেই 

যাবো । তুমি এতে আপত্তি ক'রে না।” 

ভ্রাতার সঙ্কল্পে দিদি আর বাধা দিলেন না; কয়েক দিনের মধ্যেই 

অগ্নর রওন! হইয়। গেলেন কাঞ্চী নগরে ! 

এখানকাব প্রধান বিদ্যাপীঠে জৈন অধ্যাপকদেরই প্রাধান্য | উত্তর- 
ভারত হইতে শ্রেষ্ঠ জৈন দার্শনিক ও শাস্্াবদৃদের এখানে আমন্ত্রণ 
করিয়া আন! হইয়াছে। আর তাহাদের নেতৃত্ব ও তত্বাবধানে চলিতেছে 

শত শত বিদ্যার্থীর শাস্ত্র অধ্যয়ন | তরুণ ছাত্র অপ্পর এই বিগ্ভাপীঠেই 

ভত্তি হইলেন। বহুলখ্যাত পণ্ডিতদের চরণতলে বসিয়! শুরু হইল 
তাহার অধ্যয়ন-তপস্তা। | 

নবীন ছাত্রের জ্ঞানের স্পৃহা যেমন প্রবল, তেমনি অসাধারণ 
তাহার ধীশক্তি। কয়েক বৎসরের মধ্যেই অপ্পর নান! শাস্ে ব্যুৎপন্ন 

হইয়া উঠিলেন। বিশেষ করিয়া দৈন শাস্ত্রে জন্মিল তাহার অসামান্ত 
অধিকার ৷ বিচার সভা ও তর্কদ্বন্দের ক্ষেত্রে এই তরুণ পণ্ডিত অন্পকাল 

মধ্যে সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন। 

শাস্ত্র ও দর্শনতত্বে পারঙগমতার জন্য শুধু নয়, অসামান্য কাব্য- 

প্রতিভার অধিকারী:রূপেও তিনি প্রলিদ্ধি অর্জন করিলেন। প্রবীণ 

জৈন ধর্্মননেতা ও.সাঁধকেরা তাই তাহার মধ্যে লক্ষ্য করিলেন এক 
বিরাট প্রতিশ্রুতি। 

রাজা মহেন্দ্রের প্রসন্ন দৃষ্টিও অচিরে পতিত হইল এই প্রতিভাবান্ 
ন্নাতকের উপর । অবশেষে একদিন রাজ গুরুর কাছে দৈনধর্মে দীক্ষা 
নিলেন অগ্রয় ৷. 



শৈবাচার্ধ্য অপর ৫ 

রাজসভার পণ্ডিতের! বুঝিয়া নিলেন, এই প্রতিতাধর তরুণ 
পণ্ডিতই সেই চিহ্নিত ব্যক্তি, যিনি উত্তরকালে এ রাজ্যের জৈন ধর্ণম- 
আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন । 

মাঝে মাঝে অবকাশ কালে অগ্পর কাঞ্ধী হইতে ন্বগ্রামে ফিরিয়া 
আসেন, দিদির স্রেহ সান্িধ্যে থাকিয়া আনন্দে কিছুদিন কাটাইয়া 

যান। কিস্ত আগেকার সেই মানুষটি যেন আর নাই, অপ্পর এখন 

মজিয়া আছেন বিদ্যাচ্চায় ম্তায়ের কুটতর্ক, দর্শনের বিচার বিশ্লেষণ, 
বিশেষ করিয়। জৈনধর্মের তত্বানুসন্ধান নিয়াই এখন বেশী সময় 

তাহার অতিবাহিত হয়। 

দিদির সতর্ক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে ভ্রাতার এই নব রূপান্তর | বিদ্যার 
অভিমান জাগিয়। উঠিয়াছে অগ্পরের মনে, জৈন পঞ্চিতদের প্রভাবে 
পড়িয়া আস্তিক্য বুদ্ধিও হইয়াছে প্রায় তিরোহিত। 

দিদি একদিন সরোষে কহিলেন, “কাঞ্ীতে গিয়ে দিগ গজ পণ্ডিত 

তুই হয়েছিস, একথা ঠিক। কিন্তু যে পাগ্ডিত্য ভগবৎ দর্শনের পথে 
বাধ। জন্মায়, তার মূল্য যে এক কানাকড়িও নয়, তা জানিস ?” 

“ব্যাপারটা! কি, খুলে বলতো! ? হঠাৎ এত রুষ্ট হলে কেন তুমি 1” 
“আমি লক্ষ্য করেছি, তোর ভেতর বিদ্ভার অভিমান জেগেছে । 

তাছাড়া, জৈন শুফ তাফিকদের পাল্লায় পড়ে তুই জৈনমতাবলম্বী 
হয়েছিস্। সব চাইতে ছুঃখের কথা, ঈশ্বরবিমুখ হয়ে পড়েছিস্ তুই। 

মামাদের পিতৃপুরুষ সবাই ছিলেন উচ্চকোটির শৈব সাধক । তাদের 
পথ থেকে তৃই দূরে সরে গিয়েছিস্। এর ফল কি কখনো ভালো 

হতে পারে? 

কয়েক দিন পরের কথা । হঠাৎ একদিন মারাত্মক শুলব্যথায় 
অগ্পর একেরারে শয্যাশায়ী হইয়! পড়িলেন | অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা 

অনেক চেষ্টাই করিলেন, কিন্তু রোগের উপশম দেখা গেল না। সঙ্কট 

ক্রমে চরমে উঠিল, মুমুর্ষু অগ্লরকে আর বুঝি বাঁচানো সম্ভব নয়। 

হঠাৎ এসময়ে অগ্গরের জ্যোষ্ঠা তগিনীর গুরুদেব তাহাদের গৃছে 



ঙ ভারতের সাধক 

আসিয়া উপস্থিত । সিদ্ধ শৈব সাধক বলিয়া! এ অঞ্চলের সর্বত্র তিনি 
সুপরিচিত। যোগবিভূতির খ্যাতিও তাহার প্রচুর। তাই তাহার 
আগমনে সবাই প্রাণে বল পাইলেন | রোগীর মরণাপন্ন অবস্থার কথা 
তাহাকে জানানো হইল । 

প্রশান্ত কণ্ঠে গুরুজী কহিলেন, “তোমরা শান্ত হও। এ সঙ্কট 
অচিরেই কেটে যাবে, অগ্পর বেঁচে উঠবে । কিন্তু তাকে প্রাণভিক্ষা 

চাইতে হবে দেবাদিদেব শিবের কাছে | বংশানুক্রমে প্রভূ শিবই 
হচ্ছেন তোমাদের ইঞ্টদেব। এই ইঞ্টরের প্রতি বিমুখ হওয়াতেই তে! 
যতো বিপদের স্থষ্টি। তোমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে 
বিরাজ করছেন জাগ্রত শিবলিঙ্গ । অগ্নর আজ তার কাছেই করুক 
আত্মসমর্পণ । 

আশীর্বাদ জানাইয়। মহাপুরুষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। অগ্নরের 
জন্য দিদির এবার ম্মার হুশ্চিন্তা নাই । বুঝিলেন, গুরুদেবের কথা 
কখনো মিথ্যা! হইবার নয়, প্রভূ শিবের কৃপায় ভ্রাতার জীবন এবার 
রক্ষা পাইবে । 

অগ্লরকে কহিলেন, “শুধু জ্ঞানপন্থীদের প্রভাবে পড়ে তুক্ট 

ইষ্টদেবকে তুলে গিয়েছিস্। ইঠ্চের চরণে অপরাধ করেই তো! শ্দোর 
এত কষ্ট, এত বিড্ডম্বন!। সবাই আমর] তোকে ধরাধরি ক'রে শিব- 
মন্দিরে নিয়ে যাচ্ছি । সেখানে প্রভু শিবজীর চরণে তুই শরণ নে, 
স্তবস্তরতি জানিয়ে তাকে প্রসন্ন কর্। দেহ-বোগ, ভব-রোগ সবই 

দূর হয়ে যাবে । গুরু মহারাজ তে! আজ এই কথাটিই বিশেষ ক'রে 
বলে গেলেন। বাকৃসিদ্ধ মহাপুরুষ তিনি, তাঁর কথা তো মিথ্যে 
হবার নয়।” 

প্রচণ্ড শুলবেদনায় অপ্পর মৃতকল্প হইয়া আছেন, এবাব তাই 
দেব কৃপার উপর নির্ভর করিতে তাহার আপত্তি হইল না। 

রাত্রি ক্রমে গভীরতর হয়, চারিদিকে নামিয়া আসে থম্থমে ঘন 

অন্ধকার । মন্দিরের অভ্যন্তরে, ক্ষীণ প্রদীপের আলোয় বেদনার্ত 
অগ্নর শায়িত রহিয়াছেন, অস্ফুট স্বরে জপিতেছেন শিবজীর নাম! 
হঠাৎ দেখিলেন, স্বর্গায় জ্যোতির ছটায় গর্ভমন্দিরটি আলোকিত হইয়া 



শৈবাচার্যা অগ্পর রদ 

উঠিল | সেই সঙ্গে শোন! গেল দৈবী কণ্ঠের অভয়বাণী, “বৎস অগ্পর, 
আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়েছে৷ 
তুমি, লাত করেছো নবজন্ম। আশীর্বাদ জানাই, নৃতনতর ঈশ্বরীয় 
চেতনা জাগ্রত হোক তোমার সাধনসত্তায়, আর তোমার মাধ্যমে 
সেই চেতন। ছড়িয়ে পড়ুক মানুষের কল্যাণে । 

বিস্ময় বিস্ষারিত নয়নে অগ্নর ভূমিতল হইতে উঠিয়া বসিলেন। 
একি অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড! দৈবী কণ্ঠের আওয়াজ শোনার সঙ্গে 
সঙ্গেই তীব্র শৃলবেদন! দূরীভূত হইয়াছে, দেহে আসিয়াছে নুতন 
চেতনার জোয়ার । নুষুণ্তিময় রাত্রির শেষে এ যেন আলোকোজ্জল 

প্রভাতে তাহার নবজাগরণ । 

দিব্য আনন্দের রসে অগ্পর উচ্ছল উদ্বেল। লিঙ্গবিগ্রহের বেদীতলে 

ভাবাবেশে তিনি লুটাইয়া পড়িলেন, তারপর উঠিয়। দাড়াইয়! যুক্ত- 

করে নিবেদন করিলেন শিবমহিমার অপরূপ স্তবগাথ। | 
আবার শোনা যায় দিব্যপুরুষের বাণী, “বং অপ্পর, তোমার 

স্তবমাল! আমায় প্রসন্ন করেছে । আজ থেকে শিবভক্তের জানবে 

তোমায় “তিরুণাবকৃকরন্থ' নামে, ঈশ্বরের আ।শস্পুত বাক্-পতি 
ব'লে পরিচিত থাক্বে তুমি এ অঞ্চলের শৈব-সমাজে ।” 

যুক্তপাণি অগ্লর কাতর কণ্ঠে নিবেদন করেন, প্প্রভু, তোমার 
চরণে এই প্রার্থনা, তোমার দাসরূপেই যেন এ জীবন অতিবাহত 

করতে পারি, তোমার সেবায় যেন কায়মনপ্রাণ হয় চিরদিনের জন্য 

উতসগীত। তোমার মহিমা ধ্যানই যেন এখন থেকে হয় আমার 

শ্রেষ্ঠ ব্রত। 
মন্দিরের ন্বর্গায় জ্যোতির ধারা অস্তহিত হইয়া গেল। দিব্য 

প্রেরণায় উদ্দীপিত অগ্পর কক্ষের বাহিরে আসিয়। দেখিলেন, দ্বারের 

পাশে জ্োষ্ঠা ভগিনী ভাবাবিষ্ট হইয়া ঈাড়াইয়া আছেন । ছই নয়ন 

তাহার পুলকাশ্রুতে ছলছল, আননে অপার তৃপ্তির হাসি। ভ্রাতা 

পুনজ্জ্শবন লাভ করিয়াছেন, স্বধর্পের কোলে ফিরিয়৷ জআসিয়াছেন, 



চু ভারতের সাধক 

প্রভুর আবীর্বাদে হইয়াছেন কৃতকৃতার্থ। চিত্ব তাহার তাই ইষ্টদেবের 

প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। 

শিবের প্রত্যাদেশের কাহিনী দিদি অগ্নরের মুখ হইতে আম্ুপুবিবিক 

শুনিলেন। তারপর ব্য গ্রকণ্ঠে কহিলেন, “আর কিন্তু দেরী করা "নয়, 
ভাই। আমাদের কুলগুরু, সিদ্ধ শৈবাচার্য্ের কাছ থেকে তৃই দীক্ষা 
গ্রহণ কর্। যে কপা৷ দেবাঁদিদেব শিব তোকে আজ করেছেন, অচিরে 

তা পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠুক । শিব সাধনায় তোর সিদ্ধি লাভ হোক্, তা-ই 
যে আমি চাই।” 

গুরুর কাছে দীক্ষ। নিবার পব অগ্পর শুরু করেন তাহার কঠোর 

সাধনা । ইষ্টদেব শিবের ধ্যান জপে নিরস্তর নিবিষ্ট হইয়া থাকেন, 
দিন রাত কোথা দিয়া কাটয়া যায়, সে সম্বন্ধে কোন হুশ নাই। 

গুরুর নির্দেশিত পথে নিষ্ঠাভরে তিনি অগ্রসর হন, নিগৃঢ সাধনার 

এক একটি স্তর ভেদ হয়, আর নবতর প্রেরণায় ও শক্তিতে তিনি 
উদ্ধদ্ধ হইয়া উঠেন । 

গুর একদিন কপাভরে কহেন, “বৎস, অগ্পর, সাধনার এই ছৃরাহ 

ক্রমসমূহ যে ভাবে তুমি আয়ত্ব করছো, তাতে আমি আনন্দিত 

হয়েছি। বৎস, একটি কথা তুমি প্মরণে রেখো, প্রগাট শাস্ত্রজ্ঞানের 
সঙ্গে তোমার সাধনসত্তায় মিলিত হয়েছে অসাধারণ শিবতক্তি ও 

দিব্য অনুভূতি । তার কারণ, জনকল্যাণ সাধনের জন্য পূর্বব হাতেই 

প্রভূ তোমায় চিহ্নিত ক'রে রেখেছেন । আমার মনে হয়, সিদ্ধ 
মহাত্মা মাণিক্যবাচক-এর সাধনপথ ও শিবভক্তি প্রচারের পথ তুমি 
অনুসরণ করো | তার স্তবগাথার সঙ্গে মিলিয়ে নাও তোমার 

সাধন-জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও চিন্ময় দর্শন। এর ফলে আদি 
কর্ম্দ উদ্যাপন তোমার সহজতর হয়ে উঠবে ।” 

সিদ্ধ শিবযোগী মাণিক্যবাচক-এর পবিত্র জীবন, তাহার সাধনপস্থা 

আর স্তবগাথা দক্ষিণদেশের হাজার হাজার শৈব সন্াসী ও গৃহস্থ 
ভক্তকে উদ্দীপিত করিয়াছে | দিব্য জীবনের ছয়ার তাহাদের সম্মুখে 



শৈবাচার্ধ্য জগ্পর ৯ 

করিয়াছে" উন্মোচিত । গুরুর আদেশে অগ্পর তাই শুরু করিলেন 

মাণিকাবাচক-এর শিক্ষা ও সাধনার অন্ুধ্যান | 

মাছুরার সন্নিকটে বাদাবুর গ্রামে, এক শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ বংশে, 
আবিভভ্তি হন মাণিকাবাচক। তরুণ বয়সেই অসামান্য প্রতিভার 

বিকাশ দেখা যাঁয় তাহার জীবনে । সর্ধ্ব শান্ত্রবিদ ও পরমধাম্মিক 

পণ্ডিত রূপেও তিনি প্রখ্যাত হইয়া উঠেন। সমকালীন পাপ্তযরাজ্জ 

ছিলেন বিগ্ভোৎসাহী ও ধর্মপ্রাণ । দত পাঠাইয়। বাদাবুর হইতে 
তকণ পণ্ডিতকে তিনি সাদরে আহ্বান করিয়া আনিলেন। অমানুষী 

প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের 'অধিকারী ছিলেন মাণিক্যবাচক ; অল্প কয়েক 

দিনের মধ্যেই রাজ! তাহার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, 
শুধু তাহাই নয়, কহিলেন, “পণ্ডিত, বয়সে তরুণ হলেও, গুভু 

শিবজীর কপায় অতুলনীয় শান্ত্রচ্ান তুমি অর্জন করেছে! । বাদাবুর 

গ্রামে বসে ক্ষুদ্র চতুষ্পাঠী চালানোর জন্ত তো তোমার জন্ম হয় নি। 
তোমার যোগা স্থান রাজধানীতে । এবার এখানে তুমি চলে এসো, 

তোমার প্রতিতাকে নিয়োজিত করো দেশের ও দশের কল্যাণে । 

আমার রাজকাধ্যে তুমি সঙ্ভায়তা করে!। তোমায় আমি নিযুক্ত 

করছি এ রাজ্যের মন্ত্রীর পদে ।” 

“মহারাজ, শাস্ত্রামুশীলন আমার উপজীব্য, সতোর সন্ধানই 

আমার জীবনের ব্রত। রাজধানীতে থেকে, রাজকম্মের ভীড়ে, 

আমার সে ব্রত উদ্যাপনে যে বাধার স্থ্টি হবে।” সবিনয়ে উত্তর 
দেন মাণিক'বাচন্য। 

“ন। পণ্ডিত, এ কাজ তোমার সত্যান্ুসন্ধানের পথে বাধা হবে না। 

্মামার রাজধানীতে দিনের পর দিন আসছেন কত প্রখ্যাত শান্ত্রবিদ্, 
কত সিদ্ধ সাধক। তাদের সান্ধ্য পেয়ে তুমি উপরুত হবে, আর 

আমার রাজ-প্রশাসন লাভবান হবে তোমার মত কন্মক্ষম, শুদ্ধাচারী 

ও ভ্ভানী সচিবের সাহায্য পেয়ে । আমার সনির্বন্ধ অন্থুরোধ, 

তৃমি এ কার্যযতার গ্রহণ করো, লক্ষ লক্ষ রাজ্যবাসীর হিতসাধন 

করো ।” | 

পাণ্যরাজ সত্যকার গুণগ্রাহী ও পরমধান্মিক। প্রজাদের 



১৩ ভারতের নাধক 

সত্যকার কল্যাণ সাধনেও তিনি সদ! তৎপর | সর্বোপরি তরুণ 

পণ্ডিত মাণিক্যবাচক-কে তিনি ভালবাসিয়। ফেলিয়াছেন। এই 
ভালবাসার টান এডানে। সম্ভব হইল না, মন্ত্রত্বের পদ মাণিক্যবাচক 

গ্রহণ করিলেন । 

প্রতিদিন প্রশাসনের দায়িত্বপূর্ণ কাজ তিনি পরম নিষ্ঠাভরে 
সম্পন্ন করেন, আর বাকী সময় অতিবাহিত করেন শান্ত্রর্চা, সাধুসঙ্গ 

ও সাধন-ভজনে । 

তত্বজ্ঞান ও মুমুক্ষার তৃষ্ণা চিরদিনই জাগিয়! রহিয়াছে তাহার 

অস্তজ্ীবনে। এক এক সময়ে এই তৃষ্ণ। প্রবলতর হইয়া উঠে, 
বাকুল হইয়া ভাবিতে বসেন, রাজধানীতে থাকার ফলে বহু জ্ঞানী 

শান্ত্রবিদ ও সিদ্ধ সাধকদের সঙ্গ তিনি পাইতেছেন, তত্ব আলোচনার 

পরম সুযোগও আসিতেছে । কিন্তু তৎ-এর সাক্ষাৎ তো! জীবনে 
ঘটিতেছে না। শাস্ত্রান্ুশীলন ও সাধন-ভজনের লক্ষ্য-_সেই 'তৎ' 

সেই পরমপুরুষ। তাহার দর্শন ও প্রতাক্ষ অন্বভূতি তো আজিও 
হয়নাই | এজীবন তাই একেবারে ব্যর্থ, বন্ধ্যা” | প্রকৃত সমর্থ 

সদ্গুকর কূপা না পাইলে, ইষ্ট সাক্ষাৎ তো সম্ভবপর নয়। কিন্তু 
কে তাহার 'এই সদ্গুর ? কোথায় কখন ঘটিবে তাহার কৃপাঘন 

আবির্ভাব ? আজকাল এই চিন্তাই বেশীর ভাগ সময় মাণিক্যবাচককে 

ব্যাকুল করিয়। রাখে। 

এ সময়ে পাণ্তরাজ একদিন তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহেন, 

“াখে। মন্ত্রী আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যের মতিগতি তেমন ভালে! 

বোধ হচ্ছে না। রাজ্যের নিরাপত্তা ও প্রজাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা! 

সুসম্পূর্ণ করতে হলে অশ্বারোহী সেনাকে নৃতন ক'রে সংগঠিত করা 
দরকার । এজন্য চাই প্রথম শ্রেণীর 'অশ্ব সংগ্রহ । কোষাগার থেকে 

প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়ে তুমি নিজেই তিকপ্লেরুন্দুরাই-তে চলে যাও । 
উৎকৃষ্ট অশ্ব কিনে নিয়ে এসো ।” 

অর্থ ও লোকলস্কর নিয়া মাণিক্যবাচক চলিয়া গেলেন। কিন্তু 

ভবিতব্যের বিধান অন্তরূপ। তিরগ্নেরুন্দুরাই-তে পৌছানোর প্র 
ঠাহার জীবনে দেখ! দেয় দুরপ্রসারী পরিবর্তনের সৃচন1। যে সদ্- 
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গুরুর জন্য এতকাল ব্যাকুল হইয়া দিন কাটাইয়াছেন, এ সময়ে 
এখানে হঠাৎ তিনি হন আবিভূতি। 

গুরু ছিলেন এক সিদ্ধ শৈবযোগী, তাহার কৃপায় তরুণ সাধক 
মাণিক্যবাচক অল্প কয়েক দিনের মধ্যে রূপাজ্জরিত হইয়া যান। 

দিব্য অনুভূতি লাভ ও ইঁ সাক্ষাৎকারের ফলে তাহার সাধনজীবন 
হয় কৃতকৃতার্থ। 

মাণিক্যবাচক-কে কয়েকদিন নিজ সান্নিধ্যে রাখার পর গুরু 

মহারাজ সে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়-ক্ষণে 

কহিলেন, “বৎস, আমার ঈশ্বর-আদিষ্ট কাজ শেষ হয়েছে । আমি 

এবার পরিব্রাজনে যাচ্ছি, পরে প্রয়োজন মত তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ 

হবে। তোমার প্রতি আমার ছুটি নির্দেশ রইলো! | এই স্থানটি বড় 
জাগ্রত, বড় পবিভ্র। এস্থানে তুমি একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে৷ 
বহু শিবভক্ত এর আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে । এট! হবে তাদের 

প্রধান সাধনকেন্দ্র, বহু নরনারী এর ফলে উপকৃত হবে । আর একটি 

কথা। এখন থেকে তুমি ব্রতী হও প্রভু শিবজীর স্তবগাথা রচনায়। 

আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার এই শিবস্তবমাল। যুগ যুগ ধরে 

অগণিত মানুষকে প্রেরণা দেবে, মোক্ষ পথের পাথেয় হয়ে থাকবে ।” 

গুরুর নির্দেশ পালন করিতে মাণিক্যবাচকের বিলম্ব হয় নাই। 

রাজার অশ্ব ক্রয়ের জন্য হাতে যে টাক! ছিল তাহাই তিনি নিয়োঙ্গিত 

করিলেন মন্দির নিশ্দাণের কাজে । তারপর মন্দিবের প্রতিষ্ঠা 
উৎসব শেষ করিয়াই উপস্থিত হইলেন পাণ্যরাজের সকাশে। 

অকপটে নিবেদন করিলেন তাহার অপরাধের কথা। করজোড়ে 

কহিলেন, “মহারাজ, রাজকোষের অর্থ আপনার বিনা অনুমতিতে 

আমি ব্যয় করেছি, আমি জানি আমার এ অপরাধের ক্ষম। নেই। 
আপনি আমার সমুচিত দণ্ড বিধান করুন ।” 

পাণ্যরাজগ্রুখন ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায়। তৎক্ষণাৎ মাণিকাবাচককে 
তিনি মন্ত্রীর হইতে অপসারিত করিলেন, প্রেরণ করিলেন 

তাহাকে কারাগীরে | কহিলেন, সমস্ত ঘটনার তদন্ত শেষ হলে আমি 

এই অপরাধের বিচার করবে ।” 
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নির্ধারিত দিনে, বিচার সভায় বন্দী মাণিক্যবাচক-কে নিয়া আসা 

হইল।|। পাণগ্যরাজের ক্রোধ ইতিমধ্যে কিছুটা প্রশমিত হইয়াছে। 
ঘটনার আমন্ুপুর্বিক ইতিহাস শুনিয়। প্রিয় প্রাক্তন মন্ত্রীর উপর 
কিছুটা সদয় হইয়াও উঠিয়াছেন | 

রাদ্বা কহিলেন, “মাণিক্যবাচক, রাজমন্ত্রী হয়ে যে অপরাধ তুমি 
করেছো, তা অত্যন্ত গুরুতর । এজন্য সমুচিত দণ্ড হচ্ছে" প্রাণদণ্ড। 
কিন্ত সে দণ্ড আমি তোমায় দিচ্ছিনে। সরকারী তদস্তের ফলে যে 

তথ্য প্রকাশ পেয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, তুমি ভাবাবেগের বশে 

স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলে, রাজকোষের অর্থ দিয়ে 
শিব মন্দির তৈরী করেছিলে । নিজের ্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে এ 
অর্থ ভূমি নাও নি। আরও একট? কথা । তুমি মন্ত্রী পদে আসীন 

থাকার কালে আমার এ রাজ্যের কলাণে অনেক কিছু করেছে৷ | 

তাছাড়া, শিবভক্ত সাধক বলে তোমায় আমর এতকাল মধ্যাদ৷ 

দিয়ে আসছি। এসব কথা ম্মরণে রেখে, আমি তোমার প্রাণদণ্ডের 

বিধান দিচ্ছিনে । তুমি পদচ্যুত হয়েছো, কারাগারে এতদিন যাপন 

করেছে, তাতেই তোমার শাস্তি কিছুট! হয়েছে । তবে রাজ-অর্থের 

অপব্যবহারের জন্য তোমার সমস্ত কিছু অগ্রিত ধন-সম্পত্তি আমি 

সরকারে বাজেয়াপ্ত করলাম । এবার তুমি মুক্ত । 'অতঃপর যেখানে 

তোমার ইচ্ছে, তুমি যেতে পারো 1” 

পাণ্ডযরাজের আদেশ শুনিয়া মাণিকাবাচক-এর আনন্দ আর 

ধরে না। যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, “মহারাজ, এমনিতর মুক্তিই 
যে আমি এযাবৎ মনে-প্রাণে কামনা ক'রে এসেছি । আমার ধন- 

সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রে আপনি আমায় বিষয়-বন্ধন থেকে মুক্তি 

দিলেন- এজন্য আমি কৃতচ্ছ। এবার থেকে আমার একমাত্র কাজ 

হবে দীনবেশে ইঞ্টদেব শিবজীর গ্ভতিগান করা আর এদেশের সাধন- 

গীঠে মন্দিরে মন্দিরে পরিব্রাজন কর1।” 

শিবভক্তি ও শিবমাহাত্্য প্রচারের এই ব্রঙডই” মাণিক্যবাচক 

জীবনের শেষ দিন অবধি উদ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। 

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ও এঁশী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যে অপরূপ 
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স্তবমালা দিনের পর দিন তিনি রচনা করিয়াছেন, দেশের ভক্তজন ও 

অধ্যাত্মরসের রমিকাদের কাছে তাহা গণ্য হয় মণিমাণিক্যের মত 

মূল্যবান বলিয়া। জনসাধারণ তাই তাহাকে আখ্য। দেয়-_-মাণিকা- 
বাচক, অর্থাৎ বাক্য তাহার মাণিকের মত দৃযৃতিমান, মুল্যবান। 

শৈব সাধকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ চিদম্বরমে মাণিক্যবাচক 
তাহার জীবনলীলায় ছেদ টানিয়া দেন। জনশ্রুতি আছে, দিব্য 

ভাবাবেশে শিবের স্ততিগান করিতে করিতে এই মহাত্মা চিদম্বরমের 

প্রসিদ্ধ বিগ্রহ নটরাঁজের অভ্যন্তরে লীন হইয়া যান। 

মাণিক্যবাচকের জীবন ছিল [দব্য চেতনায় উদ্ধদ্ধ এবং শিব- 
চৈতন্তময়। তাহার অমর স্তবগাথার গ্রন্থ “তিরুবাচকম' উত্তরকালে 

কীপ্তিত হয় ভক্তি প্রবাহের উৎম রূপে, উচ্চতম দার্শনিক তত্বের 

সঙ্গে ভক্তিপ্রেমের অমৃতরসের মিশ্রণ ঘটিধাছে এই স্তবমালায় | 

সাধকজীবনের স্তরে স্তরে যে দিবা অন্নভূতি ফুটিয়া উঠে, যে দিব্য- 
চেতনার মধ্য দিয়া সাধক চরম পধ্যায়ে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ 

হন, তিরুবাচকম-এ রহিয়াছে তাহারই অপরূপ ব্যঞ্রনা। আজে 

তামিল দেশের শৈব ভক্ত ও মুমুক্ষুরা এই স্তবগাথা। হইতে লাভ করে 
পরম পথের পাথেয় ।১ 

সিদ্ধ শৈব মহাপুরুষ এই মাণিক্যবাচকের ত্যাগপৃত আদর্শ এখন 
হইতে হইয়া উঠে অগ্নরের সাধনজীবনের গ্রবতারা, তিরুবাচকম-এর 
স্তবগাথার প্রেরণায় তিনি উদ্বদ্ধ হইয়া উঠেন, নিগুঢ় চৈতন্থময় জীবনের 
স্তর একটির পর একটি উন্মোচিত হয় তাহার সম্মুখে । শুধু তাহাই 
নয়, এখন হুইতে ভাবাবিষ্ট অগ্নরের ক হইতে উৎসারিত হইতে 
থাকে ইষ্টদেব শিবের মাহাত্মযজ্ঞাপক স্তোত্রমালা। অচিরে এই 
স্তোত্রসমূহ জনপ্রিয় হইয়া উঠে। 

ইষ্ট দর্শন ও মুমুক্ষুর আকুতি অতঃপর অগ্নরকে ব্যাকুল করিয়! 

১ কালচারাল হেরিটেজ অব ইতিয়! তলা, ২ শৈব সেইন্টস্ ঃ এস, 
এম, পিল্লেই 
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তোলে । গুরু মহারাজের নিকট নৃতনতর সাধন নির্দেশ নিবার 

জন্য তিনি ছুটিয়া যান। 

শৈব সাধনার কয়েকটি নিগৃঢ় ক্রম গুরু এবার তাহাকে শিক্ষা 
দেন। প্রসন্ন কে আশ্বাস দিয়া বলেন, “বৎস, সাধনার এই 
ক্রমগুলো৷ সমাপ্ত করো, আর এই সঙ্গে নিজের অহংবোধের মূলকে 
করো উৎপাটিত। ইষ্টদেব শিবজীর ভূত্যরপে নিজেকে সদাই গণ্য 

ক'রে চলবে । আশীর্বাদ করছি, অচিরে হবে তোমার ইগ্রদর্শন । 

ইষ্টকপায় মোক্ষলাভও তোমার হবে 1” 

এখন হইতে সাধনার গভীরে অগ্পর নিমজ্জিত হইয়া যান। 
নিতাকার সাধন-ভজন শেষে যেটুকু সময় পান, আপন মনে 

স্বরচিত শিবস্তব তিনি গাহিয়। বেড়ান । সর্ব্বত্যাগী সাধকের পরনে 

একটি জীর্ণ বহির্বাস, হাস্তে একটি খুবপি -গ্রামে গ্রামাস্তরে যেখানে 

যে শিবমন্দির আছে এই খুরপি দিয়া তাহার পরগাছ। উৎপাটন 
আর ময়ল৷ নিষ্কাশন করাই হয় তাহার নিত্যকার কম্ম। প্রভূ শিবের 
একান্ত দাস « সেবকরূপে তামিল দেশের সব্বত্র তিনি পরিচিত 

হইয়া উঠেন। 

শিক শরণাগতির এই সাধনা, 'অহংবোধ উৎপাটনের এই ব্রত 

অগ্পরের জীবনে এবার সফল হয়া উঠে, ইষ্টদেব পরম কারুণিক 

শিবের সাক্ষাৎ তিনি লাভ কবেন। 

মধুর কণ্ঠে প্রভু কহেন, “বৎস অগ্নর আমি তোমার প্রতি প্রসন্ 
হয়েছি, যেন তোমার অভিরূচি--বর মেগে নাও ।” 

ত্যাগব্রতী সাধক করজোড়ে উত্তর দেন, “প্রভু, দাসরূপে সেবা 

ক'রে তোমাব দুর্লভ সাক্ষাৎ আমি পেয়েছি, তোমার দাসরূপেই 

যেন চিরদিন আমি থেকে যাই | এই কৃপাই তুমি আমায় করো ।” 

ইঞ্টদেব শ্মিতহাস্তে কহিলেন, “তথাস্ত |” 

সিদ্ধ সাধক অগ্নরের জীবনে এবার উন্মোচিত হয় এক নূতন 
অধ্যায়। দৈন্তময়, ত্যাগত্রতী এই মহাপুরুষের চরণতলে আসিয়া 
দিনের পর দিন সমবেত হইতে থাকে শত শত নরনারী। গুহপ্রাণ 



শিবতক্তদের উচ্চারিত স্তবগানে মুখর হইয়া উঠে । কাক্ধী, মাহুরা 
চিদম্বরম প্রভৃতি নগরেও শৈব সাধক অগ্পরের খ্যাতি অচিরে ছড়াইয়। 

পড়িতে থাকে । 

কাঞ্ধীর জৈন সাধক ও শান্ত্রবিদের! এবার চঞ্চল হইয়। উঠেন। 

অগ্পর যে তাহাদেরই সম্প্রদাযের এক প্রতিভাধর নবীন পগ্ডিত। 

তাহার উপর অনেক আশা-ভরস' করিয়া আছেন । রাজধন্মের বিশিষ্ট 

ধারক বাহকেরা । জৈনধন্মের প্রচারে অগ্পর প্রাণমন ঢালিয়৷ দিবেন, 

এই ধশ্মের প্রসার ও প্রন্িপত্তি বৃদ্ধি করিবেন, তাহ] নয়, একেবারে 

বিপরীত বুদ্ধি নিয়! টশৈব ধন্মেব নন অভয় তিনি ঘটাইতে 
বসিয়াছেন ! 

বাজপণ্ডিতের! পাণ্ডারাজোর কাছে গিয়া অভিযোগ তুলিলেন, 

“মহারাজ, জৈন মণ্ডলীর লংত্বব অগ্পব ত্যাগ করেছে, শুধূ তাই নয়, 

সরকারী বিগ্ভাপীঠে শাস্ত্র অধায়ন ক'রে যে জপকার সে পেয়েছে, 

তা সম্পূর্ণরূপে হয়েছে বিস্বৃত। জৈনধন্ম ত্যাগ কৰে শুরু করেছে 
শৈবধশ্ৰের প্রচার । অবিলম্বে তার দগডবিধান না করন্গে রাজকীয় 
ধন্ম শোচনীয়রূপে ক্ষতিগ্রস্ত তবে ।” 

রাজা ক্রোধে জ্বলিয়! উঠেন, আদেশ দেন, “জৈনধশ্মত্যাগী এই 

নবীন 'আচার্যাকে সত্বর রাজসভায় উপস্থিত করে।। বিচারে তার 
সমুচিত দণ্ড বিধান কর। হবে ।” 

অগ্পরকে রাজার সন্নিধানে নিযা আসা হইল । রাজ-পগ্ডিতদের 

অভিযোগের উত্তরে শান্ত স্ববে তিনি কহিলেন, “মহারাজ, আমি 

চিরদিন সত্যের অনুসন্ধানে রত রয়েছি । এজন্য বৈদিক, জৈন, বৌদ্ধ 
কোন পন্থারই শান্ত্র ও সাধনতত্বের বিচার-বিষ্লেষণ বাদ দিই নি। জৈন 

মত আমি গ্রহণ করেছিলাম সত্য, কিন্তু তার পরে প্রভু শিবজীর 

অপার করুণায় পরমতত্ব আমি হাদয়ঙ্গম করেছি। ইষ্ট সাক্ষাৎকারের 
ফলে জীবন আমার হয়েছে কৃতকতার্থ। এতে মামার কোন অপরাধ 
হয়েছে বলে তো! মনে হয় না।” 

পাণ্রাজ রোষে গজ্জিয়! উঠিলেন। কহিলেন, “তুমি কি জানো 
না, জৈনধর্ম এখানকার রাজধর্? সেই ধশ্ম একবার গ্রহণ ক'রে 
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তুমি ত৷ ত্যাগ করেছো৷। এজন্য কঠোর শাস্তি তোমায় পেতে হবে । 
তাছাড়া, অপ্পর, তু রাজকীয় বিষ্ভাপীঠে অধ্যয়ন করেছে, রাজ- 

কোষের বহু অর্থ রাজপপ্ডিতদের বহু শ্রম ব্যয়িত হয়েছে তোমার 

ভান্য |” , 

“মহারাজ যা বলছেন তা সত্যি । কিন্তু আমার দিক দিয়ে কিন্তু 

অধন্মাচরণ আনি কিছু করিনি। ধন্মের মূল লক্ষ্য-_পরম সত্য 
আবিষ্কার করা, আর সেই সত্যকে আশ্রয় ক'রে থাকা। শৈবধন্মের 
ছায়াতলে এসে, পরমপুকষ শিবের আশ্রয়ে এসে, আমি সত্যকেই 

লাভ করেছি । জীবন আমার ধন্য হয়েছে ।” 

“তবে কি তুমি বলতে চাও, রাজকীয় জৈনধর্মে সত্যবন্ত নেই? 

তা রয়েছে শুধু শৈবধর্মেই |”__রাজ। তখন ক্রোধে ফাটিয়। পড়ার মত 
হইয়াছেন । 

সভায় উপস্থিত জৈন পণ্ডিতের। উত্তেজিত স্বরে কোলাহল শুরু 
করিলেন, “মহারাজ, রাজধন্মের অবমাননাকারী এই দুর্বস্তকে আপনি 
চরম দণ্ড দিন| নহলে এ রাজ্যের মহা অকল্যাণ হবে ।” 

পাগ্যরাজ দৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন, “আচাধ্য অগ্পর ! তুমি রাজধন্ 
ত্যাগ ক'রে, তার বিরুদ্ধে অপমানন্থচক বাক্য বলে ঘোরতর অপরাধ 

করেছে । সুপণ্ডিত হয়েও একাজ তুমি করেছো; ভাতে অপরাধের 

গুরুত্ব আরে। বেড়েছে । তাই তোমার জন্য চরম দণ্ডের, -প্রাণ- 

দণ্ডের আদেশ আমি দিচ্ভি।” 

ফৌজদারকে নির্দেশ দেওয়া হইল, অপরাধী অপ্ররকে বধ করা 
হইবে উচ্চ পাহাড়ের চূড়া হইতে নীচে নিক্ষেপ করিয়া। এই 

দণ্ডদানের দৃশ্য দেখার জন্য কৌতৃহলী জনতার ভীড় জমিয়া উঠে। 
রাজার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ কর! হয় বটে, কিন্ত সাধক অগ্লর 

বিস্ময়করতাবে প্রাণে বাচিয়া যান | দেখা যায়, পর্বত শীর্ষ হইতে 

নিক্ষিপ্ত তাহার দেহটি সান্থদেশের এক আগাছার উপর পতিত হইয়। 

কোনমতে রক্ষা পাইয়াছে । « 

সমবেত জনতা! এবার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়! উঠে। উচ্চ কণ্ঠে 



শৈবাচার্ধা অগ্পর ১৪ 

'অপ্পরের জয়ধ্বনি দিতে থাকে । অনেকে বলাবলি করিতে থাকে-_ 

“শিবের একান্ত তক্ত ও সিদ্ধপুরুষ এই অগ্নর। স্বয়ং শিবই কূপ! ক'রে 
রক্ষা করেছেন ওর জীবন !, 

রাজপুরুষের1 ছুটিয়া গিয়৷ রাজসকাশে এই ঘটনার কথ! নিবেদন 
করিলেন। প্রশ্ন উঠিল, তবে কি অগ্নরকে আবার পাহাড় চূড়া হইতে 
নিক্ষেপ করা হইবে ? 

পাণ্যরাজ কহিলেন, “না, এভাবে আর ওর প্রাণ বধের চেষ্টা 

ক'রো৷ না। হাজার হাজার উত্তেজিত লোকের সামনে একাজ করারও 

প্রয়োজন নেই। বরং অগ্পরকে তোমর৷ গভীর সমুদ্রে নিয়ে বাও। 
গলদেশে ভারী পাথর বেধে জলগর্ভে ফেলে দিয়ে এসো |” 

আদেশ মত কাজ সমাধা করিয়া রাজপুকষেরা কাঞ্ধীতে ফিরিয়া 
আদিলেন। কিন্ত পরদিনই দেখা গেল-_এক বিস্ময়কর দৃশ্য । সমুত্র- 
গর্ভে তলাইয়! গিয়াও অপ্র প্রাণ হারান নাই, ইঞ্টদেব শিবের কৃপায় 

গলার বন্ধনী হইতে বুহৎ প্রস্তরখগ্ডটি কখন খসিয়। গিয়াছে । তারপর 

তাহার অচেতন দেহ তরঙ্গের আঘাতে বেলাভূমিতে আসিয়া 
ঠেকিয়াছে।১ সেখান হইতে ধীবরের। তাহাকে উঠাইয়া নেয় এবং 

শুআাধার ফলে তাহার চৈতন্ত ফিরিয়া আসে । 

স্বস্থ হইয়। উঠিয়া অগ্পর ধীবরদের সব কথা খুলিয়া বলেন 

তারপর ধীরপদে উপনীত হন রাজপ্রাসাদের দ্বারে । এই অলৌকিক 
ঘটনার কথা ছড়াইয়! পড়িতে দেরী হয় নাই, তাই তাহার পিছনে 

সমবেত হইয়াছে এক বিরাট জনতা! । 

জনতার বিশ্বাস, সাধক অগ্পর শিবের অন্ুগৃহীত, তাই শিবের 

কপাতেই ছই-ছুইবার তিনি মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। 

তাহাদের কয়েকজন মুখপাত্র রাজার কাছে গিয়া বলিলেন, “মহারাজ, 

১. তামিলদেশের তীরতৃমির লোকদের বিশ্বাস, শিবের রুপা অগ্নরের 

গলার প্রস্তরকে হাল্কা ভাসমান কাষ্ঠে পর্ধিণত করে এবং তাহাকে 
বেলাভূমিতে ভাসাইয়! নিয়া আসে। অগ্পরের ভাসমান দ্বেহটি সমুদ্রতটের 

যে স্থানে আনিয়া উপস্থিত হয়, আজিও বনু শৈবসাধক ও ভক্ত পেস্বানটিকে 
পুণ্যপীঠ বলিয়। গণ্য করেন । 
১,ম-ং 
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অগ্পর শিবের কৃপায় দ্বিতীয়বার প্রাণে বেঁচে এসেছেন, ইনি সিদ্ধ 
পুরুষ-__ এ যুগের প্রহলাদ। আপনি এবার তাঁকে মুক্তি দিন, সমবেত 
জনগণের সন্ত্টি বিধান করুন 1” 

ছুই হইবার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অগ্পর অলোৌকিকভাবে উদ্ধার 

পাইয়াছেন। পাগ্যরাজের মনোভাব তাই ইতিমধ্যে নমনীয় হইয়া 

আসিয়াছে! অগ্পরকে তাহার নিকট উপস্থিত করা হইলে তিনি প্রশ্ন 
করিলেন, “অপ্র, আমি বুঝতে পারছি, কোন বিরাট শক্তি দ্বারা 

তুমি রক্ষিত। প্রকৃত ব্যাপারটি কি তুমি আমায় খুলে বলো 1” 
উদ্ধারকর্থা ইষ্টদেব শিষ্ের কথা স্মরণ করিতেই সাধক অগ্পর 

ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন । নয়ন ছুটি তাহার নিমীলিত, আননে দিবা 

জ্যোতির আতা, কপোল বাহিয়। ফোঁট? কফৌট। ঝরিতেছে পুলকাশ্র। 
যুক্তকরে গাহিয়! উঠেন স্বরচিত শিবমহিমার স্তবগাথা £ 

অন্ত কোটি ত্রহ্মাণ্ডের মাল! 

গলায় পরেছেন আমার প্রভু দেবাদিদেব, 

স্থষ্টি আর প্রলয়ের লহরী লীলায় _ 

কখনো মঙ্গলময় শিবরূপে, কখনে। রুত্ররূপে 

নিজেকে করছেন তিনি বিলমিত। 

এই 'আদি অস্তন্ীন বিভুকে 

কি ক'রে করবে ধারণ 

ক্ুত্র মানুষের এই অজ্ভর পটে ? 

কি করেই বা পাবে উদ্ধার 

ভয়াল মৃত্যু আর বিনষ্টির হাত থেকে ? 

মূর্খ আমরা, তাই অভিমানের প্রাচীর গড়ে 
ঠেকিয়ে রেখেছি শিবের ত্রিনয়নের জ্যোতি, 

সত্য শিব সুন্দরকে রেখেছি দূরে সরিয়ে | 
আত্মঅভিমানের সে প্রাচীর গুড়িয়ে দাও 

এগিয়ে চলে দৈম্ত আর একাস্ত শরণের সাধনায়, 
প্রভুর কিস্কর আর সেবক রূপে 

দাও নিজেকে নিঃশেষ ক'রে বিলিয়ে | 
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তবেই তে হবে প্রভুর করুণ! সম্পাত, 
তবেই তো প্রিয় দাসকে করবেন আত্মসাৎ । 
কল্যাণ আর অম্বতের ধার৷ 

তবেই তো! পড়বে ছড়িয়ে জীবনের স্তরে স্তরে | 

| (তেবরম্) 

এই দিব্য তাবাবেশ আর এই প্রাণ গলানো ইষ্টস্তুতির মধু-বস্কার 
পাণ্যরাজকে অভিভূত করিয়া ফেলে । অগ্গরের পদতলে তিনি 
লুটাইয়া পড়েন, ব্যাকুল কে মাগেন তাহার কৃপা ও আশ্রয়। 

শৈবসাধক অগ্পরের কাছে রাজা দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, ইহার 
ফলে সার! তামিলদেশে দেখ। দেয় শৈব সাধন। € সংস্কৃতির উজ্জীবন। 

মাছুরা, কাঞ্চা ও চিদম্বরমের মন্দির ও ধম্মসভাঞ্চলিতে শিবভক্ত 

সন্ন্যাসী ও আচার্যদের প্রাধান্য এবার বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 

রাজগুরু অগ্নরকে পরম সমাঁদরে আহ্বান কর! হয় নৃতন শৈব 
আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য ৷ কিন্তূ এ আহ্বান তিনি প্রত্যাখ্যান 

করেন। যুক্তকরে কহেন, “আমি শিবের দাস, শিব-কপার দীন 

তিখারী। আমার জীবনের একমাত্র ব্রত ব্বহস্তে ইষ্ট বিগ্রহের সেবা 

পুজা করা, আর দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়। তার মাহাত্মের কথা৷ । 

শিবের দাসত্ব ক'রে শিবের কৃপা যেন মর্ত্যধামে নামিয়ে আনতে 

পারি, এই আশীর্ববাদই 'আপনার। আমায় করুন |” 

সমকালীন শৈব-আন্দোলনের নেতা৷ যিনি, রাজগুরুরূপে লোক- 
গুরুরূপে সববত্র যিনি পৃজ্য, একি অদ্ভুত দৈম্থময় আচরণ তাহার । 
একফালি জীর্ণ মলিন বন্ত্রথণ্ড তাহার কোমরে জড়ানো, হাতে একটি 

ঝুড়ি আর খুরপি। এই বেশে অগ্পর দেশের নান! শৈব তীর্থ ও 
জনপদে থুরিয়া বেড়ান। সঙ্গে চলে কোদালী ও সম্মার্জনী হস্তে 
শত শত ভক্ত । শিব মন্দিরের আগাছা ও ময়লা সযত্বে তাহার! 

পরিষ্কার করেন। ধৌত করেন আঙিনা ও পয়ঃপ্রণালীর যত কিছু 
পৃতিগন্ধময় জঞ্জাল। এই সঙ্গে পথে-ঘাটে মন্দির-অঙগনে গীত হইতে 
থাকে অগ্পরের তক্তিরসাত্মক শিব-তজন ও শিবভ্তরতি। ত্যাগ 
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তিতিক্ষা ও নিরভিমানতার মূর্ত বিগ্রহ মহাপুরুষ অগ্পর যে মন্দিরে 
যে সাধনগীঠে উপস্থিত হন, সহত্র লোকের ভীড় জমিয়া উঠে। 

তাহার প্রচারিত দাসমাগায় শৈব সাধনার উঠে জয় জয়কার । 
এমনি এক পদযাত্রার কালে, চিদন্বরমের শৈবপীঠে অগ্লরের সঙ্গে 

সাক্ষাৎ ঘটে শিবভক্তি-সিদ্ধ কিশোর সাধক “জ্ঞানসন্বন্ধর'-এর। সম্বন্ধর 

নামে জনসাধারণের মধ্যে এই সাধক পরিচিত; উভয়ের এই 

সাক্ষাতের ফলে তামিলদেশের শৈব আন্দোলন আরও শক্তিশালী 
হইয়া উঠে। তক্ত সমাজ উদ্ৃদ্ধ হয় নৃতনতর চেতনায়। 

মন্দির প্রাঙ্গণে বসিয়া অপ্পর সেদিন খুরপি হস্তে পরগাছ। ও ময়ল। 

নিষ্ধাশন করিতেছেন, শত শত অন্ুগামীর কণ্ঠে উদ্গীত হইতেছে 
শিব মহিমার স্ততি গান। এমন সময়ে ভক্ত-প্রবর সম্বন্ধর সেখানে 

আসিয়। উপস্থিত। শিব-চেতনায় সদ আবিষ্ট, সিদ্ধ মহাত্মা! অপ্পরকে 

দর্শন করা মাত্র ভাবাবেশে তিনি উদ্দীপিত হন, ছুটিয়া! গিয়া লুটাইয়! 
পড়েন তাহার চরণতলে । আকুল ক হইতে বার বার উচ্চাবিত 
হইতে থাকে, অগ্পর-_অগ্পর ।১ 

ভূমিতল হইতে সম্বন্ধরকে সন্মেহে তুলিয়া নিয়া অগ্পর তাহাকে 

আবদ্ধ করেন নিবিড় আলিঙ্গনে । দুই প্রসিদ্ধ শিবভক্তের মিলনে 

মন্দির-চত্বরে দিব্য আনন্দের তরঙ্গ বহিয়! যায়। 

বয়সে কিশোর হইলেও সম্বন্ধর ছিলেন এক ভক্তিসিদ্ধ সাধক । 

তিনি ছিলেন কৃপাসিদ্ধ। কথিত আছে, হরপার্বতীর কপার ধার! 

বালক বয়সেই তীাঙ্ার উপর বন্ধিত হয় এবং বালক বয়স হইতেই 
তাহার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে অলৌকিক জ্ঞান ও যোগবিভূতি | 
অল্লকাল মধ্যে তাহার অলৌকিক সিদ্ধির প্রসিদ্ধি স্থানীয় শৈব 
ভক্তদের মধ্যে ছড়াইয়া! পড়ে। 

সম্বন্ধর তখন নিতান্ত বালক । পিতার সঙ্গে গ্রামের উপাস্তে 

১ তামিল শব অগ্পর-এর অর্থ__পিতা। প্রথম জীবনে সাধক অগ্নর 
ভক্ত সমাজে পরিচিত ছিলেন তিরুণাবুক্করস্থ নামে জনশ্রুতি আছে, চিদ্বত্বরমে 

সাক্ষাতের কালে কিশোর সাধক সম্বদ্ধর ভাবাকুল কণে তাঁহাকে অগ্পর বলিয়া 
ডাকিয়া! উঠেন। উত্তরকালে ভক্ত সমাজে এই অগ্লর নামই গ্রচলিত হয়। 
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শিব মন্দিরে সেদিন বেড়াইতে গিয়াছেন। স্নান-তর্পণ সমাপন করিয়া 
পুর্জায় বসিতে হইবে, পিতা তাই পবিত্র কুণ্ডের জলে দীড়াইয় 
মন্ত্রপাঠ করিতেছেন। সর পুত্র রহিয়াছেন তীরে দণ্ডায়মান । হঠাৎ 
দেখা গেল, বালক পুত্র দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে | ছুই 
চোখ রক্তবর্ণ দেহ থরথর করিয়া কাপিতেছে, গদ্গদ স্বরে বার বার 

সে বলিতেছে, “এ যে বাবা, আর এ যে আমার মা | বাবা মা, 
বাবা_-ম11” বার বার ব্যগ্রভাবে পে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে 

শিব মন্দিরের চড়ার দিকে ! 
পিতা তো মহা। সন্ত্রস্ত । তাঁড়াভাড়ি ভীরে উঠিয়া তাহাকে কোলে 

তুলিয়া নিলেন | পুত্র কি কোন কারণে হঠাৎ ভয় পাইয়াছে ? 
অথবা বিষাক্ত কিছু খাইয়া আবোল-তাবোল বকিতেছে ? 

লক্ষ্য করিলেন, তাহার গালের ছুই কস্ বাহিয়া হৃদ্ধ ঝরিয়া 

পড়িতেছে। “কোথায় কি খেয়েছিস্ ঠিক ক'রে বল্। ওরে শিগগীর 
বল্।”_ পিতা আকুল স্বরে প্রশ্ন করেন। 

পুত্র এবার কিছুটা স্থির হয়, বাহাজ্জান তাহার ফিরিয়া আসে। 

ধীর কণ্ঠে জানায়, এক অতি অদ্ভূত কাণ্ড ইতিমধ্যে ঘটিয়। গিয়াছে। 
কুণ্ডের তীরে সে দীাড়াইয়া রহিয়াছে, হঠাৎ দেখে__মন্দির শীর্ষে 

জ্যোতির্ময় যুত্িতে হরপার্বতী হইয়াছেন আবিভভূ্তি। কুপাময়ী মা 
পার্বতী ছুগ্ধপূর্ণ একটি সোনার ভাড় হাতে নিয়া নীচে নামিয়। 

আসেন, স্েহভরে বালককে উহা! পান করান । সেই ছুগ্ধেরই চিহ্ন 
এখনে! রহিয়াছে তাহার মুখে। 

হরপার্ববতীর দিব্য যুন্তি ক্ষণপরেই আকাশে মিলাইয়া যায়। 
কিন্ত যে অহেতুক কৃপার ধার! এই বালকের প্রতি বধিত হয় তাহার 
ফলে অলৌকিক জ্ঞান ক্ষুরিত হইয়া উঠে, প্রকাশ ঘটে অত্যাশ্চর্যা 
যোগবিভূতির | 

কুণ্ডের তীরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তখন বহু স্ানার্থী ও 
ভক্তের ভীড় জমিয়! উঠিয়াছে। এই জনতাকে লক্ষ্য করিয়া হর- 

পার্বতীর আশিস্-প্রাপ্ত বালক আবৃত্তি করিতে থাকে তাহার স্বরচিত 

অপরূপ শিবস্ততি। চারিদিকে দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়ে এই 
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কৃপাসিদ্ধ বালকের বিস্ময়কর কাহিনী । বালককালেই শিবের 

কৃপায় দিব্য জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তাই তক্তসমাজ এই বালকের 

নামকরণ করেন--জ্ঞানসন্বন্ধর” অর্থাৎ, দিব্যজ্ঞানের সহিত যিনি 

রহিয়াছেন নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। 
সন্বন্ধর যেমন অগ্পরকে পিতারূপে গ্রহণ করেন, তেমনি অগ্পরও 

ভাহাকে অঙ্গীকার করেন পুত্ররূপে, বন্ধুরূপে। বয়সের পার্থক্য 
সত্বেও এই ছুই তক্তিসিদ্ধ শৈবসাধক এক নিগৃঢ় আত্মিক বন্ধনে 
আবদ্ধ হন এবং দক্ষিণদেশের শৈবধশ্মের উজ্জীবনে একযোগে 
প্রচার কন্ম শুর করেন। দেশের এক প্রাস্ত হইতে অপর প্রান্তে 

যুক্তভাবে এই ছুই মহাত্মা পরিব্রাজন করিতেন, আর শত শত ত্ত 
নরনারী কারত তাহাদের অনুসরণ । 

ইষ্টদেব শিবকে সাধক অগ্পর আরাধনা করিতেন কিস্কররূপে, আর 

সম্বন্ধর-এর দৃষ্টিতে শিব প্রতিভাত হইতেন পিতারূপে । পৃথক দৃষ্টি- 
কোণ হইতে ইষ্ট-আরাধনায় উভয়ে রত থাকিলেও ত্যাগ তিতিক্ষা ও 

শরণাগতির দিক দিয়া তাহার! ছিলেন একই সাধনপথের সহযাত্রী । 

সিদ্ধ শৈবাচাধ্য হিসাবে অগ্পর ও সম্বন্ধর-এর জীবনে যে অলৌটিক 
জ্ঞান ও যোগ-বিভূতির সমাবেশ ঘটিয়াছে, তাহাও সমভাবে উদ্ধদ্ধ 
করিয়াছে দেশের অগণিত শিবতক্ত নরনারীকে । অগ্পর ও সম্বন্ধর- 

এর রচিত শিব-মহিমার শত শত স্তবগাথা আজও তামিলদেশের 

সাধকের। পথে-প্রাস্তরে মঠে-মন্দিরে গাহিয়া বেড়ান, তক্তহৃদয়ে 
শিবভক্তির প্লাবন বহিয়৷ যায় ।১ 

সে-বার ভক্তপ্রবর জ্ঞানসম্বন্ধর কিছুদিনের জন্য অন্তর প্রচার 

করিতে বাহির হইয়াছেন । মহাত্মা অগ্পর স্থির করিলেন, কিছুদিন 

তিনি নিভৃতে বাস করিবেন, নিগুঢ় সাধনায় থাকিবেন নিমজ্জিত । 
পরিব্রাজনের পথে পড়িল তিরুপ্প,গালুর-এর প্রসিদ্ধ শিব মন্দির ও 
সাধনপীঠ। এখানেই তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন। 

১ ভেবরম্ গ্রন্থে অগ্নর-এর রচিত বনু দিব্যভাবের উদ্দীপক ্তবগাথ। 
সংকলিত হইয়াছে ; এই ভ্যবসমূহের সংখ্যা তিন শতাধিক । 
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অগ্নরের নব ধর্মমপ্রচার ও সিদ্ধপুরুষরূপে তাহার বিপুল প্রতিষ্ঠা 
একদল বিরোধী লোকের সহা হয় নাই। তাহাকে হেয় প্রতিপন্ন 
করার জন্য ছুষ্টের৷ গোপনে ষড়যন্ত্র করিতে থাকে । তিরুপ্প,গালুর-এ 
অগ্নর যখন নিভৃতে বাস করিতেছেন, তখন তাহাদের হরভিসন্ধি 

চরিতার্থ করার স্থযোগ উপস্থিত হয় । | 

রাত্রিকালে কয়েকটি সুন্দরী ভ্রষ্টা নারীকে তাহারা পাঠাইয়া 
দেয় অগ্পরের কাছে, প্রচুর ধনরত্বের প্রলোভনও তাহাকে দেখানো 

হয়। কিন্তু সিদ্ধ সাধক অপ্পরকে প্রলুব্ধ ও বশীভূত কর! দূরের 
কথা, এই নারারাই তাহার অলৌকিক শক্তিতে অভিভূত হইয়া 
পড়ে, চরণতলে লুটাইয়া বার বার করে ক্ষমা প্রার্থনা । 

চক্রাস্তকারীরাও অন্ৃতপ্ত হয় এবং তাহাদের কয়েকজন এ সময়ে 

অগ্নরের কাছে আত্মসমর্পণ করে, বিশিষ্ট শৈব সাধকরূপে উত্তরকালে 
ভাহার! পরিচিত হইয়া উঠে।৯ 

দক্ষিণ ভারতের সিদ্ধ শৈব সাধক ও আচাধ্যদের এঁতিহ্া অতি 
প্রাচীন। ভক্তদের মতে, পৌরাণিক যুগে অগস্ত্য ঝষি ছিলেন শৈব 
সাধনার প্রধান ধারক ও বাহক। তামিল দেশীয় পুরাণে শিব ও 

মুকগ-এর ( সুত্রহ্গণ্য বা কাণ্তিকেয় ) সিদ্ধ সাধক অগস্ত্য সম্পর্কে 

নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। 
এঁতিহামিক যুগে, খুষ্টীয় প্রথম শতকে, পাণ্য রাজসভার আচাধ্য 

শৈব সাধক নক্কির-এর প্রভাব প্রতিপত্তির' নান। তথ্য পাওয়া যায়। 
পরবর্তী শতকে কালহস্তীর অরণ্যচারী রাজ। কম্পপ এক সিদ্ধ শিব- 
ভক্তরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কধিত আছে, কন্পপ এক সময়ে 
ভাবাবেগে উদ্বেল হইয়া ইষ্টদেব শিবের চরণে পুষ্পরূপে অর্থ্য প্রদান 
করেন তাহার নিজের একটি চক্ষু। অপর চক্ষুটিও উৎপাটন করিতে 
যাইবেন এমন সময়ে জ্যোতির্গায় মুদ্তিতে আবিভূর্ত হন তাহার 
সম্মুখে । প্রভুর বরে তক্ত-প্রবর লাভ করেন পরম দিব্যলোক 
দর্শনের শক্তি । 

১ কালচারাল্ হেরিটেজ শৈব সেইন্ট.স্ : এস. এস. পিশ্লেই 
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পঞ্চম শতকে তামিলদেশে আবিভূতি হন প্রখ্যাত শৈবযোগী 
তিরুমূলার | এই সিদ্ধ মহাপুরুষের অলৌকিক যোগবিভূৃতির নানা 
কাহিনী দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত রহিয়াছে । জনশ্রুতি আছে, পরকায় 
প্রবেশের শক্তি ছিল তিরুমূলার-এর | এক শুদ্ধসত্ব রাখাল বালকের 
মৃতদেহে তিনি যোগবলে প্রবিষ্ট হন এবং এই দেহে থাকিয়া সহজ 
সরল ভাষায় রচনা করেন প্রায় তিন হাজার শিব-মহিমার স্তব- 

গাথা | তিরুমূলার-এর জীবন ও বাণী শিবতত্ব ও শৈব ধ্যান- 
ধারণাকে দেশের দিকৃবিদিকে বিস্তারিত করে । 

পরবস্তা যুগে দক্ষিণী শৈব সাধন। ও ধন্ম-আন্দোলন সুসন্বন্ধ বপ 
পরিগ্রহ করে চারিটি প্রধান শৈবাচাধ্যের মাধ্যমে । মাণিক্যবাচক, 

অগ্পর ( তিরুণাবুক্ধরন্ু ), জ্ঞানসম্বন্ধর, এবং সুন্দরমুন্তি যথাক্রমে 

প্রচার করেন শিবসাধনার চারিটি পুথক পৃথক পশ্থা-_-জ্ঞান, চযা, 

ক্রিয়া ও যোগ । এই পস্থাগুলি সম্মার্গ, দাসমার্গ, সংপুত্র মাগ 
ও সহমার্গ নামেও শৈব আন্দোলনের ইতিহাসে চিহ্িত হ্ফা 
আছে। 

সিদ্ধ শৈব সাধক আচাধ্যপ্রবর অগ্পর ছিলেন দাসমার্গের বিশিষ্ট 
ব্যাখ্যাতা । তাহার মতে, 'দেবাদিদেব শিব স্থষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিয়ন্তা, 

স্থাবর জর্গম সমস্ত কিছুর তিনিই একমাত্র প্রভু । জীব তাহার 

নিত্যদাস। আত্মঅভিমান ত্যাগ করিয়া দাস রূপে তাহার সেবা 

করো, একান্ত শরণ নিয়া তাহার চরণে তনু মন প্রাণ করো উৎসর্গ, 

তবেই লাভ করবে বনু প্রাধিত পরমা মুক্তি।: 

অগ্পরের এই দাসমার্গীয় শৈবধর্ম শুধু তামিলদেশেই নয়, 
দক্ষিণ ভারতের অন্যান্ত অঞ্চলেও দ্রুত প্রসার লাত করে । পাগ্যরাজ 

মহেজ্জ ছিলেন ভাহার অনুগত শিষ্য । কাণ্ধী মাছুরা চিদন্বরম 

প্রভৃতি বিদ্যাকেন্দ্রের শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরাও মহাত্ব। অগ্পরের শিব তক্তির 
মান্দোলন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন | শহরে জনপদে যেখানেই 

বাওয়। যাইত, শত শত তত্ত গৃহস্থ ও সাধুসন্্যাসীর কণ্ঠে শুনা 
[ইত এই ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের কৃপালীলার নানা অলৌকিক 
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কাহিনী । মন্দিরে মন্দিরে পথে-প্রান্তরে গীত হইত তাহার রসমধুর 
শিবগাথা | 

সিদ্ধ জীবনের লীলা, পরিত্রাজন ও শিবমহিমার প্রচার এবার 

শেষ অধ্যায়ে আঙিয়। পড়ে, মহাত্ম। অগ্নর এবার উৎসুক হন ইঞ্টদেব 

শিবের চরণে লীন হওয়ার জন্য । প্রবীণ সিদ্ধপুরুষের স্তবগাথায় 
বার বার ধ্বনিত হইতে থাকে “প্রভু, এবার তোমার কিন্করকে কপ। 

ক'রে টেনে নাও তোমার জ্যোতির্লোকে, পরম! মুক্তির মহাসাগরে 

করে তাকে নিমজ্জিত । 

ইষ্টদেব মহেম্বর দেদিন আবিভভূতি হন। অগ্গরের নয়ন সমক্ষে, 
আত্তি ও প্রার্থনার উত্তরে বলেন, _'তথাস্ত”। 

৬৮০ খুষ্টাব্দে একাশী বৎসর বয়স্ক এই প্রবীণ সর্বজনশ্রদ্ধেয় 

শৈরাচাধ্যের মরলীলায় ছেদ পড়িয়া যায়, চির ইশ্সিত শিবধামে 
ঘটে ঠাহার মহ] উত্তরণ 



অন্ত আদা 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাবের প্রাকৃকাল পুর্বব-নবদ্বীপ তখন 

ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্্র। টোল ও চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ও 

পড়ুয়াদের তখন মহাপ্রতাপ। বিগ্ভাগববাঁ পণ্ডিতেরা আপন অহমিকা 
নিয়া মত্ত, ম্তায়ের কচকচি আর কুটতর্কের ভীড়ে ভক্ত বৈষ্বের দল 
কোথায় যেন তলাইয়। গিয়াছে! প্রেমভক্তির কথা উত্থাপন করিলে, 
ন্বত্য কীর্তন ও নামগান করিতে গেলে, লোকের কার্ছউিপহাসের 
পাত্র হইতে হয়। এমনি সময়ে মুষ্টিমেয় কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ুবদের নেতারূপে 
আত্মপ্রকাশ করেন আচাধ্য শ্রীঅদ্বৈত। 

অসাধারণ শান্ত্রবেত্তা এই আচাধ্য | পাগ্ডিত্যের সাথে তাহার 

জীবন পাত্রে আসিয়া মিশিয়াছে প্রেমভক্তির অপরূপ শুধা-_বন্ধু 

বৎসরের নৈষ্ঠিক সাধনার ফলে তাহার জীবনে উপজিত হইয়াছে 
জ্ঞানমিশ্র! ভক্তি । সেদিনকার দিনে ভক্ত সাধক অছৈত আচাধ্য 

ঠইয়। উঠিয়াছেন বৈষ্ুবদের প্রবীণতম নেতা, তাহাদের প্রধান আশ্রয় 
€ ভরসাস্থল। 

কখনো শাস্তিপুরে, কখনো ব। নবদ্বীপে নিয়মিতভাবে আচাধ্যের 

ধশ্মসভা বসে । গৌরকানস্তি, শ্বশ্রুগুন্ক-শোভিত, প্রবীণ সাধক তাহার 
কুদ্র তক্ত সতাটিতে বসিয়! ব্যাখ্যা! করেন গীতা ও ভাগবতের শ্লোক । 
ছুই নয়ন তাহার ভক্তিরসে ছলছল হইয়া উঠে, ভক্ত শ্রোতাদের 

অন্তরে জাগে দিব্য শিহরণ । 

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উপদেশ অছৈত প্রভু তাহার সাধ্যমত প্রদান 
করেন । সারগর্ভ বাখ্য। ও ভাবময় সংবেদনের মধ্য দিয়া ভক্তির 

শুচিশুত্র কুসুম ফুটাইয়! তুলিতে প্রয়াস পান। কিন্তু সার দেশ বে 
এসময়ে অনাচারে ভরিয়া উঠিয়াছে। মনে মনে উপলব্ধি করেন, 
এসময়ে ভাহার এই ক্ষীণকায়া ভক্তি আোতের ধারায় তে ঈশ্বরবিমুখ 



অদ্বৈত আচার্য্য ২৭ 

মানুষের দল উদ্ধার লাভ করিবে না। এজন্য চাই প্রেমতক্তির 

বেগবতী তক্তিগঙ্গা-ধারা_আর চাই সেই ধারাকে দিকে দিকে 

বিস্তারিত করার মত এক নব ভগীরথ । 

হৃদয়ে দিনের পর দিন আত্তি জাগে, কোথায় সে মহাশক্তিধর 
যুগপ্রবর্তক পুরুষ? কবে ঘটিবে তাহার মহা! আবির্ভাব? তিল 

তুলসী আর গঙ্গাজল দিয়! বৃদ্ধ আচার্য্য ভক্তিভরে দিনের পর দন 

এই প্রার্থনাই নিবেদন করেন। সার! ভূবনের মঙ্গলের জন্য কাদিয়! 

কাদিয়! সিক্ত করেন বিষুণঘরের মৃত্তিকা । 

জনকয়েক বৈষ্ণব ভক্তঘ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আচাধ্য সেদিন 

বসিয়। আছেন । পবিক্র ভাগবতের মন্মস্পর্শী ব্যাখা। চলিতেছে, এমন 
সময় এক ভক্ত সুসংবাদ জানাইয়া কহিলেন, “প্রভূ, বড় আশ্চয্যের 

কথা__ জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র নিমাই পণ্ডিত গয়া থেকে ফিরে এসেছে 
এক পরম বৈষ্ণবরূপে। এ যেন এক নূতন মানুষ! পাগ্িতে।র 
অহমিক! কোথায় ভেসে গিয়েছে, “কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে হয়ে উঠেছে উল্মান্ত । 

গ্রভু! এ দিব্য উন্মন্ততার ছোয়াচও কম নয়। যে তাকে একবার 
দেখছে, তার আকুল ক্রন্দন শুনছে, সেই হয়ে পড়ছে অভিভূত ও 
ভাববিহবল। তরুণ অধ্যাপক নিমাই যেন কৃষ্ণপ্রেমের বান ভাকাবার 

শক্তি নিয়ে ফিরে এসেছে নবদ্বীপে |” 

আচার্ধ্য বড কৌতুহলী হইয়া উঠিলেন, চোখ ছুইটি উৎসাহে 
প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ।. কহিলেন, “তাই, তোমাদের কথ। সত্য হোক, 

আশ! কলবতী হোক, এই প্রার্থনাই আমি করছি ।” 

কিছুক্ষণ মৌনী থাকায় পর আবার তিনি স্মিতহাস্তে কহিলেন, 
“তা হলে একটি গোপন কথা তোমাদের ভেঙে বলছি,__কাল 

শেষরাত্রে এক স্বপ্ন দেখলাম, গীতার একটি বিশেষ গ্লোকের নিহিতার্থ 

বুঝতে না পেরে সেদিন আমার মন বড় চঞ্চল হয়েছিল। তাই 

উপবাসী থেকে এই. ক্লোকের কথাই কেবল ভাবছিলাম । রাত্রে 

স্বপ্নযোগে দেখলাম, তোমাদের এ নিমাই আমার সম্মুখ আবিভূ্ি 
হয়েছে। ডেকে বলছে- আচার্য্য তৃুমি আর মনে হংখ ক'রো না, 



২৮ ভারতের সাধক 

ওঠো।” কি অদ্ভুত ব্যাপার! সঙ্গে সঙ্গে গীতার শ্লোকের অর্থটিও 
উদ্ঘাটিত হয়ে গেল ।” 

“মুহুর্ত মধ্যে আমার সব্ধশরীরে সঞ্চারিত হলো এক অপূর্ব 
পুলকশ্রোত। জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রকে আগে আমি মাঝে মাঝে 
দেখেছি-_তার বড় ভাই বিশ্বরূপের সাথে প্রায়ই সে আসতো৷ আমার 

গুহে। সে অনেক দিন আগের কথ।।| যাক্, তোমাদের সংবাদ 
বড়ই শুভ। দেখা যাক্ শ্রীভগবান এই মহাবৈষবের ভেতর দিয়ে 
তার কোন্ লীলানাট্যের সূত্রপাত করতে চাচ্ছেন ।” 

এ নাট্যলীল। অনুষ্ঠিত হইতে দেরী হয় নাই। অচিরে নিমাই 
পণ্ডিত নবদীপে আত্মপ্রকাশ করেন ভক্তি-প্রেমের এক রসময় 

বিগ্রহরূপে, ভুবনমঙ্গল কুষ্ণনামের ধারায় সার! দেশ তিনি প্লাবিত 

করেন, আর প্রবীণ বৈষ্ণব অদ্ৈত্ত আচাধ্যকে করেন তিনি আত্মসাৎ । 
প্রভু শ্রাচৈতন্যের এক প্রধান পার্ধদরূপে, লীলানাট্যের অন্ঠতম 

সুত্রধাররূপে ঘটে তাহার অভ্যুদয় । 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে অদৈত প্রভুর যে স্থান নির্ণাত হইয়াছে 
তাহা মহাপ্রভূ শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দেরই পরবর্তী। চৈতন্য ভাগবত 
নিতাই ও অদ্বৈতকে অভিহিত করিয়াছেন শ্রীচৈতন্যের ছুই বাহু রূপে। 

অছৈতের প্রতি ভক্ত মানবের খণের কথা জানাইতে গিয়! ভক্তকবি 

বৃন্দাবন দাস লিখিয়। গিয়াছেন, “যার ভক্তি কারণে চৈতন্য অবতার |” 

চৈতন্তদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মহাপ্রভু-_আর প্রভূ 
হইতেছেন ছুইটি-__নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত। আর কোন চৈতন্যপাধদ 
এই প্রভৃত্বের মর্য্যাদ। প্রাপ্ত হন নাই । 

ভক্তকবি কৃষ্দদাস কবিরাজ অদ্ৈতের প্রতি তাহার শ্রদ্ধার্ঘ্য 

দিতে গিয়া বলিয়াছেন-_ 

| জীব নিস্তারিল কৃষ্ণ ভক্তি করি দান । 

গীতা ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান। 

তক্তি উপদেশ বিন্নু তার নাহি কাধ্য 

অতএব নাম ভার হইল আচাধ্য। 
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চৈতন্য-পার্দ অদ্বৈত ভক্তদের প্রভু”, মহাপ্রভুর বাহু, এবং কৃষ্ণ- 

ভক্তিদাতা। তাছাড়া, আরও একট] বিশেষ মধ্যাদা তাহার আছে। 

অদ্বৈত হইতেছেন সিদ্ধ মহাবৈষ্ণব মাধবেক্দ্র পুরীর শিষ্য | মাধবেন্দ্ 
পুরীর অন্তরঙ্গ শিষ্য ঈশ্বরপুরীর কাছে গয়াধামে যে মন্ত্র শ্রীচৈতন্ত 
প্রাপ্ত হন, তাহাই তাহার জীবনে আনিয়! দেয় এক পরম. রূপান্তর । 

তাই মাধবেন্দ্র-শিষ্য এই আচাধ্যকে শ্রীচৈতন্ জ্ঞান করিতেন গুরুর 
মত। ম্ুযোগ পাইলেই অছৈতের চরণধূলি গ্রহণ করিয়া সবাইর 

সম্মুখে দিতেন তাহাকে অসীম মধ্যাদা। চৈতন্য চরণাশ্রিণ বৃদ্ধ 
বৈষ্ণব চৈতন্তের এই ভক্তির উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়া! উঠিতেন। কোন 
বাদ-প্রতিবাদে ফল হইত না| লৌকিক লীলায় মহাপ্রভু কোন 
সময়েই ধন্ম ও শাস্ত্র ও লৌকিক আচার-আচারণের মধাদা রক্ষণ 
ক্রুটি করিতেন না, তাই অছ্বৈতের প্রতি ভক্তি নিবেদনের বেলায়ও 

তাভাকে কখনো নিরস্ত করা যায় নাই। 

শ্রীচৈতন্ত ও অদৈতের পারস্পরিক সম্বন্ধটি ছিল বড় মধুর, বড় 
অন্তরঙ্গ । তক্তকবি কষ্দাস কবিরাজের লেখনীতে এ সম্পর্কের 

স্বরূপটি মনোরম হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে__ 
মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এই জ্ঞানে । 
আচাধ্য গোসাঞ্জকে প্রভূ গুরু করি মানে। 

লৌকিক লীলাতে ধন্ম মর্যযাদ! রক্ষণ । 

স্তরতি-ভক্ত্যে করেন তার চরণ বন্দন। 

টচতন্য গোসাঞ্জিকে আচাধ্য করে প্রভূ জ্ঞান। 

আপনাকে করেন তার দান অভিমান । 

সমকালীন বৈষ্ব সমাজের এই প্রবীণ প্রতিভাধর নেত।, 

মহাপ্রভুর অন্যতম এই অন্তরঙ্গ পারদ, অদ্বৈত আচার্য্যের হয় শ্রীহটে । 
বর্তমানের সুনামগঞ্জ মহকুমা অঞ্চল তৎকালে ছিল লাউড় পরগণা 

নামে পরিচিত। এই পরগণার অন্তভূক্ত নবগ্রামে আনুমানিক 

১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে অদ্বৈত ভূমিষ্ঠ হন 1১ 

১ অদ্বৈত প্রকাশে লিখিত আছে যে শ্রীচৈতন্তর জন্মকালে, অতৈত 
আচার্ধয ছিলেন বাহাক্ন বংসর বয়স্ক । টচতঙ্ত জন্মগ্রহণ করেন ১৪৮৬ খৃষ্টাকে ! 



৩০ ভারতের লাধক 

পিতা কুবের তর্কপঞ্চানন ছিলেন লাউড়ের রাজ! দিব্য সিংহের 

সভাপগ্ডিত। শান্ত্রবিদ ও ধর্মপরায়ণ আচাধ্যরূপে তাহার তখন 
যথেষ্ট খ্যাতি । বংশের গৌরব ও এঁতিহাও কম নয়। ব্বনামধন্ 
বৃসিংহ নাড়িয়াল ছিলেন তাহারই পূর্ধবপুরুষ | পাঠান যুগের গৌড়ীয় 
হিন্দু রাজ গণেশের মন্ত্রিত্ব করিয়। নৃসিংহ নাড়িয়াল প্রতিষ্ঠা অর্জন 

করেন। মনীষা, ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক সুন্বুদ্ধির দিক দিয়া 

ভাহার তুল্য ব্যক্তি গৌড় রাজধানীতে তখন খুব কমই ছিল। 
কুবের আচার্ধ্য ও তাহার পত্রী লাভ। দেবীর বড় দুঃখ, পর পর 

তাহাদের কয়েকটি পুনত্রসস্তান জন্সগ্রহণ করিয়াছে, কিন্ত একটিও 
জীবিত রহে নাই! মার যে কোন পুত্রসন্তান জন্মিবে সে আশাও 

নাই। তবে কি বংশে বাতি দিবার কেহ থাকিবে না? মৃত্যুর পর 
পুত্রসস্তানের পিগুও পাওয়া যাইবে না? এই সব ভাবিয়া স্বামী 
শ্রী কাহারো মনে শান্তি নাই, সংসার-কর্মেও দিন দিন বড় উদাসীন 

হইয়া পড়িতেছেন। এই বৈরাগ্য প্রবণ মন নিয়া অবশেষে একদিন 
তাহার! লাউড ছাড়িয়া শাস্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হন । 

পতি-পত্বী উভয়ে এবার স্থির করিলেন, পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর 
তীরে কিছুদিন নির্জনে বাস করিবেন, ভক্তিনিষ্ঠ। সহকারে পুজা, ব্রত 
প্রভৃতি উদ্যাপন করিবেন। 

নূতন পরিবেশে আসার কিছুদিন পর লাতভ। দেবী সন্তান-সম্ভবা 

হন। কুবের তর্কপঞ্চাননের মুখে আবার হাসি ফুটিয়া উঠে। ইতিমধ্যে 
রাজসভার আহ্বানও আসিয়া উপস্থিত। পণ্ডিত আনন্দিত মনে 

সস্ত্রীক আবার স্বদেশে ফিরিয়! আসেন । 

মাঘী সপ্তমীর পুণ্যতিথিতে এক সুলক্ষণযুক্ত পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। 
পণ্ডিত ও তাহার স্ত্রীর সেদিন আনন্দের সীমা নাই | নবজাত পুত্রের 
নাম রাখা হয় কমলাক্ষ। 

বাল্যকাল হইতেই কমলাক্ষের জীবনে দেখা যায় এক অপূর্ব 
ভক্তিপরায়ণতা | সহজাত ধর্ম-সংস্কার নিয়াই সে জম্ম নিয়াছে। 

নিবেদিত বস্তু ছাড়া কোন কিছুই তাহাকে আহার করানে। যায় না। 



অন্থৈত আচার্য ৩১ 

দেব পুজায় বালকের অসীম আগ্রহ, বিশেষ করিয়া পিতা যখন 

নারায়ণ শিলা অচ্চনা করিতে বসেন ভাবাবিষ্ট হইয়! সেখানে সে 
বসিয়া থাকে, ছুই চোখ বাহিয়া ঝরিতে থাকে পুলকাশ্রু 

কুবের তর্কপর্ধানন লক্ষ্য করেন, ছেলে তাহার শ্রতিধর। এই 

সঙ্গে সমাহার ঘটিয়াছে অসাধারণ মেধ! ও তীক্ষু বুদ্ধির। বুঝিলেন, 
বালক উত্তরকালে শান্ত্রপারজম হইবে, বংশগত এঁতিহোর ধারাটিও 
সে বজায় রাখিতে পারিবে। 

কমলাক্ষের বয়স তখন বারো বৎসর; অধ্যয়নের জন্য পিত। 

ঠাহাকে শান্তিপুরে পাঠাইয়া দিলেন। অসামান্য প্রতিতাধর এই 
কিশোর শিক্ষার্থী। কয়েক বৎসরের মধ্যে বেদ-বেদাস্ত, স্মৃতি এবং 

ষড়দর্শনের পাঠ সে আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। 

কমলাক্ষের জনক-জননী ইতিমধো শ্রীহট্র হইতে চলিয়া আসেন। 

এখন হইতে পুত্রের সহিত একত্রে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের গঙ্গাতীরে 
তাহার! বাস করিতে থাকেন । নব্বই বৎসর বয়সে পিত। কুবের 

তর্কপঞ্চানন মরদেহ ত্যাগ করিয়া যান এবং কিছুদিন পরে মাতা 

লাভ! দেবীরও লোকাস্তর ঘটে । 

পণ্ডিত কমলাক্ষের অন্তরে এবার বৈরাগ্যের হাওয়! বহিতে শুরু 

করিয়াছে । স্থির করিলেন, অবিলম্বে গয়াধামে গিয়া জনক-জননীর 

উদ্দেশে পিগুদান করিবেন । বিষুপাদপদ্সে প্রণতি জানাইয়া বাহির 
হইবেন তীর্থ পর্যটনে । 

ইতিমধ্যে ঈশ্বরপ্রাপ্তির আকাক্ষা তীব্রভাবে তাহার ঘরুণ 
জীবনে জাগিয়া উঠিয়াছে। তক্কিমার্গীয় সাধনার মধ্য দিয়া পরম 

প্রাপ্তি তাহার ঘটিবে, এ জঙ্কল্পই এতকাল হৃদয়ে পোষণ করিয়া 
আসিয়াছেন | এজন্য নিষ্ঠাভরে ভক্তিশাস্ত্র অনুশীলন করিয়৷ সাধন- 

তজনে রত থাকিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিয়াও নিয়াছেন! 

গয়ার কাধ্য শেষ করিয়া কমলাক্ষ দাক্ষিণাত্যের তীর্থ দর্শনে 

বহির্গত হইলেন, অন্তরে জাগরূক রহিল জীবনতরীর কাণগ্ডারী সদৃগুরুর 
সন্ধান লাভের তীব্র আকা তক্ষ | 



৩২ ভারতের সাধক 

দাক্ষিণাত্যের তীর্থপথে ঘুরিতে ঘুরিতে সেদিন তিনি একদল 
ম্ধ্বাচা্য সম্প্রদায়ী সাধুর ধন্মসভায় আসিয়া উপস্থিত। নারদীয় 

সৃত্রের অপূর্ব ব্যাখ্য। বিশ্লেষণ সেখানে চলিতেছে । এই ব্যাখ্য। 
শুনিতে শুনিতে কমলাক্ষ হঠাৎ ভাবাবেশে মুচ্ছিত হইয়। পড়িলেন। 
সার! অঙ্গে ফুটিয়া উঠিল বিস্ময়কর সাত্বিক ভাববিকার | | 

দাক্ষিণাত্যের অদ্বিতীয় প্রেমিক সন্যাসী, ভক্তিরসের পরম রসিক, 

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী তখন এই মণ্ডলীতে উপস্থিত। নবাগত ভক্ত 
কমলাক্ষের এই অদ্ভূত ভাবাবেশ দেখিয়। পুরী মহারাজ আনন্দে 
উচ্ছল হইয়া উঠিলেন। অপার করুণা ঝরিয়া পড়িল এই তক্ণ 

তক্তের উপর । অছ্বৈতের শিষ্য ও সেবক ঈশাননাগর এই মিঙ্গন 
দশের কথ বর্ণনা! করিতে গিয়া লিখিয়াছেন-__ 

প্রেমসিন্ধুর ঢেউ ক্রমে বাড়িয়া চলিল। 
মুচ্ছিত হইয়। প্রভু ভূমিতে পড়িল । 
তাহা দেখিয়া! মহোপাধ্যায় মাধবেন্দ্রপুরী 
কহে ই'হে। ভক্তিবর্মে উত্তমাধিকারী। 
সামান্ত জীবেতে ন! হয় শুদ্ধা প্রেমভক্তি 

চিন্ময় আধারে হয় নিত্য তার স্থিতি । 

শুদ্ধ প্রেমাসব ইহে। করিয়াছে পান। 
অস্তন্িত্যানন্দ ইহার নাহি বাহাজ্ঞান। 
ইহার শরীরে মহাপুরুষ লক্ষণ । 
জগতে তারিতে বুঝে? হৈল। প্রকটন | 

ভক্ত সাধুদের উচ্চকণ্ঠের হরিধ্বনি বারম্বার শ্রবণের পর কমলাক্ষ 
আচার্য্য সম্থিৎ ফিরিয়া পাইলেন ' শুনিলেন, যে মহাপুরুষ তাহার 
সম্মুখে দণ্ডায়মান তিনিই মহাভাগবত মাধবেন্দ্র পুরী মহারাজ ; 
ছুই নয়নে তাহার দিব্য আনন্দের জ্যোতি ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। 
প্রসন্ন মনে ভাববিহ্বল তরুণ পণ্ডিতের দিকে তিনি চাহিয়। আছেন ' 

কমলাক্ষ ভক্তিভরে সা্টাঙ্গে চরণে পতিত হইলেন। মিনতি 

করিয়া কহিলেন, পপ্রভু, আমার পরম সৌভাগ্য, আজ আপনার দর্শন 
পেলাম। সবাই জানে, আপনি ভক্তত্রাতা, এ যুগের ভক্তিকর্পবৃক্ষ। 



অছৈত আচাধ্য ওত 

আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়ে এই অধম জনের জীবন ধন্য করুন, 

আমায় বৈষবমন্ত্রে দীক্ষ। দিন |” 
পুরী মহারাজ সম্মতি দিলেন। কমলাক্ষ আচার্য্যের জীবনে 

দেখা দিল এবার সদ্গুর কপার অরুণোদয়, জীবন তাহার নবরাগের 
বণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল | দীক্ষা ও প্রেমতক্তিতত্বের 
উপদেশ লাভের পর ঘটিল তাহার নব রূপান্তর । 

মাধবেন্দ্র পুরী মহারাজের সান্নিধ্যে কিছুদিন কাটিয়া গেল। 
এবার বিদায় গ্রহণের পালা | কমলাক্ষ স্বভাবতঃই মানবপ্রেমিক, 

লোকমঙ্গলের আকাজ্ষা তাহার সহজাত। করুণ কণে সদ্গুরুর 
কাছে নিবেদন করিলেন, “প্রভু, এ কলিকালে মানুষ হয়ে পড়েছে 

আদর্শহীন, ধর্মহীন | সর্ব দিক দিয়ে তারা নীতিজষ্ট । ভুবনমঙ্গল 

হরিনাম, কৃ্ণনাম তাদের রসনায় উচ্চারিত হয় না। আপনি কৃপা 
ক'রে বলুন, কিসে জীবের কল্যাণ হবে, কি ক'রে তার! উদ্ধার 
পাবে।” 

পুরী মহারাজের আননে খেলিয়। যায় স্মিত হাসি। মধুর কণ্ঠে 
কহেন, “কমলাক্ষ, পৃথিবীর এ পাপের ভার হরণ করতে, জীবের 
উদ্ধার সাধন করতে যে পরমপ্রভুর আবির্ভাব চাই ! তা নইলে 

তো! চলবে না| তুমি মহাতক্ত। জীবের কল্যাণ সাধনের এষণা 
যেমন তোমার রয়েছে, তেমনি তোমাতে রয়েছে এঁশী শক্তির 
প্রকাশ। প্রীতগবান্কে ডাকবার, তাকে জাগ্রত করবার তারু তুমিই 
আজ থেকে নাও বস ।” 

সদৃগুরুর এ নির্দেশ কমলাক্ষ আচাধ্যের অন্তরে সেদিন চিরতরে 

গাথা হইয়া যায়।. ভক্তিভরে তাহার চরণে প্রণাম করিয়া আবার 

তিনি তীর্থ পরিক্রমায় বাহির হুইয়! পড়েন। 

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের তীর্থ দর্শনের পর কমলাগ্ষ ব্রজমণ্ডলে 

আসিয়৷ উপস্থিত হন। - স্রীক্ের এক একটি লীলাস্থল তিনি দর্শন 
করেন আর হৃদয়ে তাহার অপার আনন্দের তরঙ্গ উদ্বেলিত. হইয় 

উঠে। তক্তবর কখনে। তাবাবেশে শুরু করেন উদ্দ্ নর্তন কীর্ডন, 
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কখনো বা ভাবাবিষ্ট অবস্থায় দিনরাত কোথা দিয়! কাটিয়া যায়, 
কোন হস নাই। 

সেদিন তিনি গিরিগোবর্ধনে গিয়। উপস্থিত হুইয়াছেন। অন্তরে 

বহিয়। চলিয়াছে দিব্য আনন্দের প্রবাহ । পরমপ্রভুর দ্বাপর লীলার 
দৃশ্য মানসপটে একটির পর একটি ফুটিয়া উঠিতেছে আর বার বার 
বাহ্জ্ঞান হারাইয়। ফেলিতেছেন। 

সারাদিন পাগলের মত যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন ; এবার 
রাত্রি সমাগত। চারিদিক অন্ধকারে ছাইয়। আসিয়াছে। শ্রাস্ত 

দেহে আচাধ্য একটি বটবৃক্ষের মূলে শয়ন করিয়া আছেন। অল্পকাল 

মধ্যে ছুই চোখে নামিয়া আসিল গভীর নিদ্রা । 

এ সময়ে এক অদ্ভুত স্বপ্ন তিনি দর্শন করিলেন ।__শিখিপুচ্ছধারী 
মুরলীধর গোপবেশী কৃষ্ণ তাহার ভূবনমোহন ভঙ্গীতে সম্মুখে আসিয়া 
দাড়াইয়াছেন। কহিতেছেন, “আচার্য, জীবের মঙ্গল সাধনের ব্রত 

তুমি নিয়েছ, এ বড় আনন্দের কথা । যথাসাধ্য ভক্তিতত্বের প্রচার 

তুমি করতে থাকো, জীবকে কৃষ্ণনামে উদ্ধ,দ্ধ করেো। আর এই সঙ্গে 
করে৷ লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার সাধন । আর শোন, তোমায় আমি একটা 

নিগুঢ় সংবাদ দিচ্ছি। আমার এক দিব্যমুত্তি ঘ্বাদশ-আদিত্য তীর্থে, 
যমুনার তীরে, লুকানো রয়েছে । আমার সে বিগ্রহের নাম হচ্ছে 
_মদনমোহন। ছ্বাপরে কুজা আমার এই মুত্তির সেবা করেছে। 
আজো! বিগ্রহ যমুনা! তটে ভূগর্ভে প্রোথিত হয়ে আছে। তুমি 
এর উদ্ধার সাধন করো, সেবার প্রবর্তন করে|” 

এই স্বপ্ন দর্শনের পর আনন্দে আচার্য্যের আর ঘুম হইল ন1। 

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই গ্রামাঞ্চলে গিয়া সোৎসাহে সবাইকে 
ডাকাডাকি শুরু করিয়। দিলেন। 

অন্তুত স্বপ্ন বৃত্তাস্তের কথা শুনিয়। লোকজন জুটিতে দেরী হয় 
নাই। কোদাল শাবল নিয়! গ্রামবাসীর! দলে দলে দ্বাদশ আদিত্য 
তীর্থের দিকে ছুটিয়া আসিল । 

খননের পর সত্য সত্যই সেখানকার তৃগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হয় 
এক পরম মনোহর কৃফমুর্তি। ললিত ত্রিতঙ্গঠামে উহ! ঈাড়াইয়! 
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আছে। ন্বপ্রাদি্ট শ্রীমৃত্তি হাতে পাইয়া আচার্য্য আনন্দে বিহ্বল 
হন। অত:পর একটি তক্তিমান্ সদাচারী ব্রাহ্মণের উপর বিগ্রহের 
সেবার ভার দিয় তিনি বৃন্দাবনের দিকে চলিয়া যান। 

প্রভূ মদনমোহনের লীলা-নাট্য এখানেই থামে নাই । অদ্বৈত 
আচারধ্যকে এবার তিনি এক নতুন খেল! দেখাইতে শুরু করিলেন। 

উত্তর ভারতে তখন রাজনৈতিক বিপর্যয় ও ঘাত-প্রতিঘাত 

চলিতেছে । চারিদিকে কেবল অশান্তি আর অনাচারের তাগুব। 

স্ব্টলন্ধ মদনমোহন বিগ্রহের সেবা-পুজার ব্যবস্থা করিয়। দিয়া আচার্য 
বন্দাবনে আমিলেন। ইতিমধ্যে এই বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়। এক 

অদ্ভুত ঘটন! ঘটিয়া৷ যাঁয়। 
ভৃগর্ভ হইতে সম্প্রতি এই বিগ্রহকে তোল! হইয়াছে ; তাই এটির 

দর্শনের জন্য সর্বদাই জনতার ভীড় লাগিয়াই থাকে । একদল 
ছৃ্টম্বতাব পাঠানের ঘৃষ্টি এই দিকে পতিত হয়। বিগ্রহ নিয়া এতটা 
সমারোহ ও জনসংঘট্ট তাহাদের ভাল লাগে নাই। একদিন দল 
বাধিয়া তাহার! মদনমোহন বিগ্রহ অধিকার করিতে আসে । এটির 
মর্ধ্যাদা হানি কর! ও ভাঙ্গিয়। ফেলার জন্য তাহার! বদ্ধপরিকর । 

প্রভু মদনমোহন কিন্তু এক অলৌকিক লীল। প্রকটিত করেন। 
পাঠানের৷ কুটিরের ভিতরে ঢুকিয়া দেখে, বিগ্রহ তো সেখানে নাই । 
কে যেন তড়িৎ-বেগে সরাইয়া ফেলিয়াছে। হতাশ হইয়া তাহার। সে 

স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। 
নৃতন পুজারী এতক্ষণ যমুনায় দাঁড়াইয়া ন্নান-তর্পণে রত ছিলেন। 

পাঠানদের হামলার কথা শুনিয়া ত্রস্তব্যস্তে কুটিরে গিয়া উপস্থিত 
হন। দেখেন, বেদীর উপরিস্থিত বিগ্রহ কোথায় অস্তহিত হইয়াছে । 
ভাবিলেন, নিশ্চয়ই পাঠানেরা এটি অপবিত্র করিয়! এবং জল মধ্যে 
নিক্ষেপ করিয়াছে । খেদের তাহার আর সীম! রহিল না হায়-হায় 

করিয়! কাদিতে লাগিলেন । 

বাদ .শুনিয়া৷ আচার্য্য ঘটনাস্থলে ছুটিয়৷ আসিয়াছেন, তাহার 
হই নয়ন বাহিয়া ঝরিতেছে অঞ্তধারা। অন্নাত অভুক্ত অবস্থায় 
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চারিদিকে অনেক খোজাখুঁজি করিলেন, কিন্ত হারানো বিগ্রহের কোন 

সম্ধানই মিলিল না। 
রাত্রে নিকটস্থ বটবৃক্ষ মূলে আচার্য্য নিদ্রিত রহিয়াছেন | স্বপ্ন 

যোগে আবার মিলিল শ্রীনন্দনন্দনের সাক্ষাৎ। মধুর কণ্ঠে প্রভু 
তাহাকে কহিলেন, “ওহে আচার্ধ্য, কেন শুধু শুধু তুমি খেদ করছো, 
আর এমন ক'রে ভেবে মরছে? আমায় তো পাঠানেরা ভেঙে 
ফেলে নি, অপসারিতও করে নি। আমি যে নিজেই আগে থেকে সেই 
হট ব্রজের গোপালটি সেজে বেদী থেকে লাফিয়ে পড়েছিলাম । 
তারপর চুপিচুপি বাইরে এসে, কুটিরের পাশে যে ফুল-বাগান 
আছে, তারই একপাশে লুকিয়ে রয়েছি। ওখান থেকে আমায় 
তুলে নিয়ে এসো । আর শোন, এখন থেকে আমার এই হছৃষ্ু 
গোপাল-লীলার স্মতিই এখানে জাগরূক থাক্, আর আমার এ 

বিগ্রহকে দাও মদনগোপাল নাম। মদনমোহন নামটা বদলে 

দাও তুমি |” 
আনন্দে অধীর হইয়া! কমলাক্ষ তখনি পুষ্প বাটিকায় ছুটিয়া যান। 

কিছুটা অনুসন্ধানের পর শ্রীবিগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। অতঃপর মদন- 
গোপালরূপে ইহার সেবা পূজ। অনুষ্ঠিত হইতে থাকে । 

ঠাকুর কিন্ত শীন্ই নিজের জন্য আরও এক ব্যবস্থা করিলেন। 
আবার একদিন কমলাক্ষের উপর ব্বপ্লাদেশ হইল, “আচার্য, আমার 
বিগ্রহ এখন যেখানে স্থাপন করেছো, সেখানট। তেমন নুরক্ষিত নয়। 

ম্নেচ্ছদের অত্যাচার প্রায়ই এখানে হবে, এ আশঙ্কা আছে। তুমি 
এক কাজ করে! । মথুরার পরমভক্ত চৌবেজী ছু'একদিন মধ্যে 
এখানে আসবে, তুমি তার হাতেই আমায় অর্পণ করো । তাহলে 
আমার মেবা-পৃজার কোন বিদ্ব আর হবে না।? 

_ আচার্ধ্যকে আশ্বাস দিয়! ঠাকুর আরো কহিলেন, “বৎস, তুমি 

খেদ করো না! এই মদনগোপাল বিগ্রহ হস্তাস্তরিত হলেই বা কি? 
তোমার আমার সম্বন্ধ যে নিত্যকাঁলের, তোমার মত মহাভক্কের মধ্য 

দিয়েই যে আমার লীলার পরিপুঘি। আরও শোন | আমার এক 
স্মপ্রাচীন পট রয়েছে নিকগ্রবনে সংগাপিত । প্রীরাধার প্রিয় সী 
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বিশাখার পরিকল্পনা অনুযায়ী আমার এ প্রতিকৃতি রচিত হয়েছিল। 

এ পটটি তুমি সঙ্গে নিয়ে দেশে চলে যাও।” 

পরদিনই মথুরার চৌবেজী আসিয়া উপস্থিত। প্রভু মদন- 
গোপালের দিব্য ইশারা এই মহাভক্তের হদয়েও পৌছিয়া গিয়াছে । 

আচার্যের কাছে আসিয়। দৈম্তভরে তিনি স্বপ্ন বিবরণ কহিলেন। 
সাশ্রুনয়নে আচার্ধ্য প্রাণ-প্রিয় শ্রাবিগ্রহ তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন, 
কিছুদিনের মধ্যে ফিরিয়া! আসিলেন শাস্তিপুরে | অঙ্চনার জন্য সঙ্গে 
আনিলেন নিকুঞ্জবনের সেই পবিত্র চিত্রপট । 

মাধবেন্দ্র পুরী মহারাজ সেবার তীর্থ পরিক্রমার পথে শাস্তিপুরে 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গুরুদেবের চরণ দর্শন ও সেবার 

স্থযোগ পাইয়। কমলাক্ষের আনন্দের অবধি রহিল না। 

বন্দাবন হইতে মানীত কৃষ্ণের পট দর্শন করেন পরম ভাগবত 
মাধবেক্দ্র পুরী, আর বার বার ঘটিতে থাকে তাহার দিব্য ভাবাবেশ। 
বাহ্জ্ঞান ফিরিয়া আসিবার পর প্রিয় শিষ্য কমলাক্ষকে ডাকিয়া 

সেদিন এই নিগুঢ় উপদেশটি তিনি দিলেন £ 
পুরী কহে বাছ। তু শুদ্ধ প্রেমবান। 
শ্রীরাধিকার চিত্রপট করহ নিম্মীণ। 
রাধাকৃষ্ণ দর্শনে হয় গোপী ভাবোদয়। 

অতএব যুগল সেবা পর্ববশ্রেষ্ঠ হয়। 
( অছৈত প্রকাশ ) 

বল বাহুল্য, অদ্বৈত আচাধ্য তাহার গুরুর নির্দেশ অন্থুযায়ী 

এই যুগল ভজন শুরু করিয়াছিলেন। প্রাক্ চৈতন্য যুগের তাহার 
অনুষ্টিত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণশক্তি রাধার এই যুগল উপাসন! অত্যল্লকাল 
পরে প্রভু চৈতন্চের মগ্ডলীকে প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। তাই 
আচার্যের সাধনজীবনের এই ঘটনাটির গুরুত্ব অস্বীকার করিবার 

উপায় নাই। 
শাস্তিগুর ত্যাগ করার পূর্বে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী আরে! একটি 

কথ। বলিয়া! গেলেন। কছিলেন, “বৎল,ারার তুমি বিবাহ ক'রে 
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সংসারাশ্রমী হও। সংসারে থেকে, কৃষ্ণনাম প্রচারের ব্রত গ্রহণ 
করো, জীবের কল্যাণ সাধন করে ।” 

সাড়ম্বরে রাধা মদনগোপালের অভিষেক সম্পন্ন করিয়৷ পুরী 
মহারাজ শাস্তিপুর হইতে জগন্নাথক্ষেত্রের দিকে চলিয়া গেলেন ।" 

ইহার পর হইতে শুরু হয় কমলাক্ষের আচার্য জীবন | নিজ 
গৃহে শাস্তিপুরে তিনি এক চতুষ্পাঠী খুলিয়া বসেন। প্রতিভাধর 
বিদ্যার্থীর দল এই সাধক ও শাম্ত্রবেত্তার কাছে আসিয়। শরণ নেয়। 

তাহার জীবনকে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে একটি ক্ষুদ্র বৈষ্ণব- 
মণ্ডলীও এ সময়ে এই অঞ্চলে গড়িয়া উঠে। শ্ত্রীচৈতন্তের অ্যুদয়ের 
পূর্বকালে এই মণ্ডলীর মধ্য দিয়াই বৈষ্ণব সাধনার ক্ষীণ ধারাটি 
বহিয়া চলিতে থাকে । তাই পরবর্তী কালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
আন্দোলনের নায়কের! এই পূর্বস্থরীর কাছে কম খণী নন। 

কমলাক্ষ আচাধ্যের অন্যতম ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন দিগ বিজয়ী 
পণ্ডিত শ্ামাদাস। আচার্য্যের সহিত তত্ববিচারে পরাস্ত হইয়া! নত- 

শিরে তিনি তাহার ভক্তি-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শ্তামদাস এ সময়ে 
আচার্য্য প্রভুর নব নামকরণ করেন অদ্বৈত আচাধ্য | এখন হইতে 
কমলাক্ষ পণ্ডিত এই নৃতন নামেই পরিচিত হইয়া উঠেন | 

অদ্বৈতের অপর শিষ্য ছিলেন শ্রীহট্র লাউড়ের রাজা দিব্য সিংহ । 
বৈষ্ণব-দীক্ষ। প্রাপ্তির পর ইহার নৃতন নাম হয় কৃষ্ণদাস। বৃদ্ধ রাজ! 
কষ্দাস অছৈত প্রভুর বাল্যলীলার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। 

স্বনামধন্য যবন-হরিদাস আচার্য প্রভুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত 1 
তরুণ হরিদাসের ত্যাগ বৈরাগ্যময় জীবনে সেদিন প্রেমতক্তির ঢ্ল 
নামিয়াছে। হরিপ্রেমের উন্মাদনায় [তিনি অধীর হইয়। উঠিয়াছেন শ 

এ অবস্থায় শাস্তিপুরে অৈতের ধর্মসভায় একদিন তিনি আসিয়া 
উপস্থিত। আচার্য প্রভুর নাম এবং সাধন-এই্বর্য্যের কথা তিনি 
শুনিয়াছেন, মনে মনে তাহাকেই বরণ করিয়াছেন সাধন-পথের 
পথপ্রদর্শক রূপে। 
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কৃষ্ণপ্রেমরসে বিহ্বল, হরিদাস অদ্বৈতের পদপ্রান্তে পতিত হন। 

ব্যাকুল কণ্ঠে বার বার তাহার আশ্রয় ভিক্ষা করিভে থাকেন। 
আচার্য্যের হৃদয় গলিয়া যায়। কে এই গৌরতন্থু চারু-দর্শন 

তরুণ ভক্ত, দর্শনমাত্রে যে প্রাণমন কাড়িয়া৷ নেয়? সিদ্ধ সাধকের 

অপুর্ব লক্ষণসমূহ তাহার চোখে মুখে । সারা দেহে ভক্তি-রসের 
লাবণ্য টলমল করিতেছে । 

আগ্রহাকুল কে আচার্য্য প্রশ্ন করেন, “বৎস, কি নাম তোমার ! 
কোথা থেকে তুমি আসছে ?” 

পদতলে পতিত তরুণ তক্ত উত্তর দেন, “প্রভূ, আমি শ্লেচ্ছাধম। 

আপনার শরণ নিতে এসেছি । কুষ্চভক্তি কি ক'রে পাবো, কূপা ক'রে 

সেই উপদেশ আমায় দিন।” 

পরম নেহভরে আচাধ্য-প্রহ্ নবাগত তক্তৃকে বুকে তুলিয়। নেন। 
তাহার আশ্রয়ে থাকিয়া শুক হয় হরিদাসের ভক্তিশান্ত্র অধ্যয়ন । 

আপন মেধা ও নিষ্ঠার বলে অমূল্য তক্তি-তব্ব তিনি আহরণ করেন, 
কীন্তিত হন ভক্তিপিদ্ধ মহাপুরুষরূপে । 

তক্ত হরিদাস আন্তি আর দৈন্যের মূর্ত বিগ্রহ। তাই একদিন 
আচাধ্যের কাছে করজোড়ে নিবেদন করিলেন, “প্রভু, আপনার 

কৃপায় শাস্ত্র পাঠ, সাধনা, এসব তো করলাম। কিন্তু আমার মত 

জীবাধমকে উদ্ধার করা তো সহজ কাজ নয়। আপনার কুপা শক্তি 

ছাড়া তে! এ কাদ্দ সম্পন্ন হবে না! সেই কপাশক্তিই আজ প্রয়োগ 

করুন, নতুবা এ অস্পৃশ্ব পামরের আর কোন উপায় নেই।” 
অদ্বৈত তখন প্রেমভরে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছেন__ 

কহে, শুন বংস ধর্ম্মশাস্ত্রসিদ্ধ বাণী। 

কেব! ছোট কেবা বড় স্থধ্য নাহি জানি | 
সাধু আচরণ যার তারে শ্রেষ্ঠ মানি। 
অষ্টবিধ ভক্তি'যদি শ্লেচ্ছে উপজয়। 
সেই জাতি লোপ হঞা ছ্বিজাধিক হয়। 

যেই.কৃষ্ণ তজে সেই হয় সর্বোত্তম ।. 
কু বহিদ্মুথ যেই সেই নরাধম। (অদ্বৈত প্রকাশ ). 
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জীবোদ্ধারের যে উদার সর্বজনীন আহ্বান পরবস্তীকালে শ্রীবাস 
অঙ্গন হইতে গৌরনুন্দরের শ্রীমুখে ধ্বনিত হইতে থাকে, অদ্বৈতের 

মুখে শোন। গেল তাহারই পুর্বাভাস। 
অদ্বৈতৈর কাছে যবন হরিদাসের বৈষ্বীয় শিক্ষা ও সাধন সমাপ্ত 

হইয়াছে। তক্তসিদ্ধ মহাপুরুষ এবার তাই শাস্তিপুর ত্যাগ করিবেন 
ঠিক করিয়াছেন । 

আচার্য তাহাকে বিদায় আলিঙ্গন দিয়া কহিলেন, “হরিদাস, 

তুমি নামমন্ত্রের মহাচারণ। এই নাম প্রচারের ব্রতই তুমি একাস্ত 
তাবে গ্রহণ করো, দিগবিদিকে পরমপ্রভুর নাম ছড়িয়ে দাও। 

গুরুদেব মাধবেক্দ্র পুরী মহারাজ এই নির্দেশই আমায় দিয়েছিলেন | 
তোমার জন্যও আজ আমি এই ব্রতই নির্দিষ্ট কর্ছি-_- 

ধর্ম্ম প্রবর্তন হেতু লহ হরিনাম ! 

নামব্রন্ম প্রচারিয়। জীবে কর ত্রাণ । 

যৈছে ভগবানের শান্তি অনস্ত চিন্ময়। 
তৈছে নামব্রন্মের শক্তি নিত্য সিদ্ধ হয়। 
নামাভাসে জীব মাত্রের ত্রিতাপ না রয়। 

নাম উচ্চারণে মায়। বন্ধন খগ্ডয় ! 

নাম-চিস্তামণি-কৃষ স্বয়ং ভগবান । 

ব্রহ্মাণ্ডে সন্ত নাঞ্ নামের সমান। 

নামে নিষ্ঠ। হৈলে হয় প্রেম উদ্দীপন । 
অবিশ্রাস্ত নাম জপে পায় প্রেমধন | 

বৈষুব সাধক হরিদাসকে আচাধ্য প্রভূ সন্ন্যাস দিলেন । মস্তক 
মুণ্ডন করাইয়া কটিতে পরাইয়। দেওয়া হইল কৌপীন-ডোর, গলায় 
তুলসীর মাল! । শক্তি-সথশরিত নামের বীজ আচার্য এই মহাভক্কের 
কর্ণে দিলেন। 

হরিদাস তখন নামপ্রেমে গর্গর মাতোয়ারা । টলিতে টলিতে 
গিয়া গঙ্গার মৃত্তিকা-গোফায় বসিয়! পড়িলেন । এখন হইতে তাছার 

নিত্যকার ব্রত সাধন হইল তিন লক্ষ নাম জপ | অদ্বৈত আচার্ষ্যের 
অলৌকিক শক্তির প্রকাশরূণে যেন দেখা দিলেন নামব্রন্ষের চারণ 
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যবন হরিদাস। আচার্য তাহার নাম দিলেন- ব্রহ্ম হরিদাস | 

উত্তরকালে শ্রীচৈতন্টের কৃপাধন্য এই মহাপুরুষ বৈঝবীয় দৈম্ত ও 
ভক্তির মহিম! ছড়াইয়। গিয়াছেন দিকৃবিদিকে। 

গুরু মাধবেজ্দ্র পুরীর নির্দেশ ছিল, অদ্বৈতকে গাহ্স্থ্যাশ্রম গ্রহণ 

করিতে হইবে । অচিরে বিবাহের উপযুক্ত পাত্রীও জুটিয়৷ গেল। 

নারায়ণপুরের নৃসিংহ ভাছুড়ী এক ধর্ন্মনিষ্ঠ কুঙ্গীন ব্রাহ্মণ । ইহার 
ছুইটি যমজ কন্তা- _সীত। ও শ্রীরূপা । এই ছুই কন্ঠাকে তিনি অদ্বৈত 
আচার্যের কাছে সম্প্রদান করিলেন । 

শাস্তিপুরের পণ্ডিতসমাজে প্রতিভাধর অধ্যাপক অদ্বৈতৈর তখন 
বিরাট প্রতিষ্ঠা । বনু শাস্ত্রে তিনি পারদর্শাঁ, বিশেষ করিয়। তক্তিশান্ত্রে 
তাহার অসামান্য অধিকার । শিক্ষার্থীর৷ দলে দলে আসিয়া তাহার 

চতুষ্পাঠীতে ভীড় করিতেছে । উচ্চস্তরের বিষণণভক্ত সাধক বলিয়াও 
তাহার খ্যাতি প্রচুর । ভক্তিমার্গের সাধন যাহারা লাভ করিতে 
চান তাহাদের অনেকে এই পরম ভাগবত ব্রাহ্মণের চরণে শরণ নেন, 

দীক্ষা গ্রহণ করেন। আচাধ্োর গীতা ভাগবতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের 

খ্যাতিও এসময়ে চারিদিকে ছড়াইতেছে । 

ভক্তপ্রবর হরিদাস সেদিন শিক্ষার্চর অদ্বৈতৈর সঙ্গ করিতে 
মাসিয়াছেন। তাহার দর্শনে অদ্বৈতৈর আনন্দের সীম! নাই, হৃদয়ে 

তাহার জাগিয়! উঠে নৃতন ভাবাবেগ, নৃতন উদ্দীপন! । 
শাস্তিপুরের ব্রাহ্মণের যবন-তক্ত হরিদাসের আগমনের কথা 

জানিলেন। হরিদাসের জপসিদ্ধি ও অলৌকিক শক্তির কথ তাহার! 
লোকমুখে শুনিয়াছেন। কিন্তু রক্ষণশীল দলের কাছে হরিদাসের এই 

প্রতিষ্ঠা বড়-দৃষ্টিকটু ঠেকিল। শ্লেচ্ছ সাধককে নিয়া এতট। বাড়াবাড়ি 
করিতে তাহারা রাজী নন। সমাজের একদল শীর্ষস্থানীয় লোক 
অছ্ৈতকে বলিয়া দিলেন, ' হরিদাসের সঙ্গ না ছাড়িলে ভাহাকে 
একঘরে কর! হইবে । * 

ইতিমধ্যে শাস্তিপুরে একডাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিয়া গেল। স্থানীয় 
একজন ধনী ক্রাঙ্মাণের বাড়ীতে সেদিন পুজা-উৎসব চলিতেছে । 
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গ্রামের গণ্যমান্য শতাধিক ব্যক্তি আসিয়া সেখানে জুটিয়াছেন, 
আহারাদদির যোগাড হইতেছে । এমন সময় নিকটস্থ বৃক্ষমূলে এক 
সন্ন্যাসী আসিয়। উপস্থিত। অপূর্ধব তাহার অঙ্গের ছটা, চোখে মুখে 
সিদ্ধ সাধকের দিবা ছ্যতি। সন্যাসী শুধু বাকৃসিদ্ধই নয়, পরম 
কপালুও বটে। কাদিয়৷ কাটিয়া যে যাহ ভিক্ষা চাহিতেছে, তাহাই 
মিলিতেছে। পদধূলি মাখিয়াই কত লোকের দুরারোগ্য ব্যাধি 

সারিয়া গেল | বৃক্ষতলে তখন প্রকাণ্ড জনতার ভীড। 

উৎসব গৃহের কর্মকর্তারা ছুটিয়! আমিলেন। গলবস্ত্র হইয়। নিবেদন 

করিলেন, “প্রভু আাজ এখানে আহারাদির ব্যবস্থা! হয়েছে । বনু 

বিশিষ্ট ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। আমাদের বড় ইচ্ছে 

আপনিও দয়। ক'রে এখানে অন্ন গ্রহণ করুন ।” 

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, “কিন্ত বাব! আমি তো 

অ-নিবেদিত খান্ঠ গ্রহণ করিনে ! বিষুর প্রসাদ যদি থাকে তবেই 
আহারে বসতে পারি ।” 

“বেশ তো, তাই হবে। গৃহে নারায়ণ শিল1 রয়েছেন। ভার 

কাছে নিবেদন ক'রে আপনাকে ভোজ্যদ্রব্য এনে দিচ্ছি । পাতা 

দেওয়া হয়েছে, আপনি দয়া ক'রে এসে বস্থুন।” 

সন্ন্যাসী তখনো! ভাবাবেশে মত্ত । ধারে ধীরে ভোজনস্থানে গিয়া 

বসিলেন। সর্বাগ্রে তাহাকে আহাধ্য পরিবেশন করা হইল । 

কিছুকাল পরে অদ্বৈত আচাধা সেখানে আসিয়! উপস্থিত | 
সবিস্ম়ে সন্নযাসীকে ডাকিয়া কহিলেন, “একি হরিদাস তুমি এখানে | 

আর গ্রামের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের! দেখছি, তোমায় নিয়ে পঙ্ক্তি 

ভোজনে বসে গেছেন! এ তো বড় অদ্ভুত কাণ্ড । এ আবার তোমার 

কোন্ এশ্বর্যা প্রকাশ ?” 

অদ্বৈতৈর কণটম্বর কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাবাবেশ কাটিয়া 
গেল। বাহ্জ্ঞান পাইয় হরিদাম কহিলেন, প্রভু আমার দোষ 

নেবেন না। কৃষ্ণকুপায় এই সঙ্জনের! আমায় আজ কি এক বিশেষ 

সৃতটিতে দেখেছেন জানিনে । আগ্রহ ক'রে এঁদের পঙ্ক্তি ভোজনের 
স্তেতর এনে বসিয়েছেন ।” 
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আচার্যের চরণতলে পড়িয়া হরিদাস সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন 

করিলেন। ছুই চোখ বাহিয়া অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিতেছে, আর 

ভাব গদ্গদ কণ্ঠে গাহিতেছেন আচার্য্যের স্তবগান। এক অপূর্ব 
ভাবময় পরিবেশের স্ষ্টি সেখানে তখন হইয়াছে । উপস্থিত ব্যক্তিরা 
সবাই নির্বাক বিস্ময়ে দাড়াইয়। রহিয়াছেন। 

সেদিনকার এ ঘটনায় বিশেষ করিয়। মহাভাগবত হরিদাসের 

ব্যক্তিত্বের এই ইন্দ্রজাল দর্শনে গোঁড়া ব্রাহ্মণদের জ্ঞানচক্ষু উম্মীলিত 
হইল | এই সঙ্গে অদ্বৈতৈর মহিমাও তাহারা কিছুট। উপলব্ধি 

করিলেন । যবন হরিদাসের অলৌকিক কাহিনী ঠাহার। শুনিয়াছেন, 

আজ তাহার কিছুটা প্রভাব স্বচক্ষেও দেখিলেন। আচার্য অদ্বৈত 

হইতেছেন এই শক্তিধর নবীন বৈষ্ণবেরই এক প্রধান পধিপ্রদর্শক | 
এই আচার্ধযকে অপাঙ্ক্তেয় করার জন্য যাহারা চেষ্টিত ছিলেন 
তাহার! এবার ক্ষমা! ভিক্ষা চাহিয়। নিলেন 

তক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসের মহিম1 সাধারণ মানুষে কি করিয়! বুঝিবে ? 
এ মহিম! বুঝিয়াছিলেন বৈষ্ণব মহাপুরুষ শ্রীঅদ্বৈত। তাই নিজের 
গৃহে শ্রান্ধানুষ্ঠানের পর প্রথম ভোজ্যপাত্র তিনি দিয়াছিলেন ভক্তি- 
সিদ্ধ এই যবন ভক্তকেই। 

আচার্য্যের এ আচরণে হরিদাস সেদিন চমকিয়া উঠেন। যুক্ত- 

করে নিবেদন করেন, “সে কি প্রভু? এ শ্রাদ্ধপাত্রে যে ব্রাহ্মণেরই 

অধিকার | এ আপনি আমার মত অস্পৃশ্য পামরকে দিচ্ছেন 

কেন?" 

প্রেমাশ্র-ছলছল নেত্রে অদ্বৈত উত্তর দিলেন, “হরিদাস, আমার 

দৃষ্টিতে তৃমিই যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, প্রকৃত বৈষ্ণব । জানতো? প্রকৃত 
বৈধবের হৃদয়ে সদ বিহার করেন গোলকপতি। তোমার শত 
মহাপুরুষকে শ্রান্ধপাত্র দেওয়। যে বহু ব্রাঙ্গণভোজনের সমান। 

আমি তে। এতে অন্যায় কিছু করি নি?” 

যবন-সাধকের এই ন্বীকৃতির মধ্য দিয়া! অদ্বৈত সেদিন এক 
বৈপ্লবিক সংসাহস প্রদর্শন করেন। আর রক্ষণশীল সমাজ সেদিন . 
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তাহার অলৌকিক ব্যক্তিত্ব ও সাধন-মাহাত্য্ের দিকে চাহিয়াই তাহার 
এই কার্য্যকে মানিয়! নিতে বাধ্য হয়। 

অদ্বৈত আচার্য্যের এই ওদাধ্য ও সাহসিকতার দৃষ্টান্তে পরবর্তী- 
কালের বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতারা যে অনেকাংশে প্রভাবিত 

হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

অছৈতের নবদীপস্থিত চতুষ্পাঠী ইহার পর জাকিয়া উঠে। গীত। 
ভাগবত, স্মৃতি প্রভৃতি রোজ তিনি সোৎসাহে ছাত্রদের পাঠ করান, 

আর নিশাযোগে পরমতক্ত হরিদাসের সঙ্গে স্বগৃহে বসিয়! প্রেমাবেশে 

করেন নামকীর্তন। 

সুপগ্ডিত, বিষুভক্ত, অছৈত আচার্ধ্যকে কেন্দ্র করিয়া এ সময়ে 
নবছীপে একটি ক্ষুদ্র বৈষুবগোষ্ঠী গড়িয়৷ উঠিতেছে। শ্রীবাস প্রভৃতি 
ভক্তেরা আচাধ্যের ধশ্মসভায় প্রায়ই উপস্থিত হন, কৃষ্ণকথায় আনন্দে 

কাল কাটাইয়৷ গৃহে ফিরিয়া যান। 

দেশের চারিদিকে তখন ধর্মের নামে নানা অনাচার ও অধর্মমের 

তাগুব চলিয়াছে। পাষণীদের অত্যাচারে সমাজজীবন জর্জরিত। 

বিশেষ করিয়া বৈষণবদেরই প্রতি যেন তাহাদের আক্রোশ সর্বাপেক্ষা 

বেশী। 
এ অবস্থা আর যেন সহা করা যাঁয় না। ভক্ত হরিদাস এক 

একদিন সাশ্রুনয়নে আচার্যকে কহেন, “প্রভু, ধরণীর ভার যে সীম৷ 

ছাড়িয়ে যাচ্ছে, রক্ষার উপায় কি? শ্রীভগবান্কে প্রাণের আকৃতি 

জানাচ্ছি--তিনি কবে আসবেন? কবে করবেন জীবের উদ্ধার 

লাধন ?” 

আচার্য্য সাস্তবন। দেন, “হরিদাস, তুমি উতল হয়ো না, তোমার 

মত আমিও যে দীর্ঘ দিন ধরে কেঁদে বুক তাসাচ্ছি। সচন্দন তুলসী 

আর গঙ্গাজলে কষের আরাধন! ক'রছি তিনি অবতীর্ণ হবেন বলে। 

ভেবো না, তিনি আসবেন, নিশ্চয় আসবেন !” 

শ্্রীবাস, শুক্লান্বর, গঙ্গাদাস প্রভৃতি আসিয়! তাহার সভায় 

বসেন, পাষণ্ডীদের অনাচারের কথ। বর্ণনা. করেন। পরমাশরয়, 
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সর্ধ্বজীবের উদ্ধারকর্তার আবির্ভাব কবে হইবে বলিয়া তক্তের! খেদ 
জানান। 

শুদ্ধাচারী মহাতেজন্বী আচার্যের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে তীত্র 
বিক্ষোতের আলোড়ন । তক্তদের সম্মূথ নিজের আশা ও সঙ্কল্পের 
কথা ঘোষণ! করিয়া বলেন-_ 

মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার । 
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার । 

তবে শ্রীঅদ্বৈত সিংহ আমার বড়াঞ্চি। 
বৈকুষ্ঠবল্লত যদি দেখহ হেথাগ্রিঃ। 

ৃ্ ( চৈতন্য ভাগবত ) 
“অদ্বৈত সিংহের হুস্কার, আর ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসের গোফায় 

বসিয়৷ নামকীর্তন ও আত্তির ফল অচিরেই ফলিল। নিজ গৃছের 

ধর্মসভায় বন্সিয়া আচার্য সেদিন আলাপ-আলোচন! করিতেছেন। 

এমন সময় জনৈক ভক্ত সেখানে নূতন এক সংবাদ দিলেন । জগন্নাথ 
মিশ্রের পুত্র বিশ্বস্তর, তাকিক বিষ্ভাগববাঁ বিশ্বস্তর, গয়াধাম হইতে 
এক মহাবৈষ্বে রূপান্তরিত হইয়! ফিরিয়াছেন। অলৌকিক ভাব- 
প্রবাহ উচ্ছলিত তাহার সর্ববসত্তায়, হুর্পভ সাত্বিক প্রেমবিকার 

স্রিত তাহার সর্বদেহে । সবাই বলাবলি করিতেছে, তবে কি এই 
তেজোদৃপ্ত তরুণের মধ্য দিয়াই আসন্ন এঁশী লীলার মহাপ্রকাশ 
ঘটিতে যাইতেছে? 

অদ্বৈত উৎকর্ণ হইয়া এ সংবাদ শুনিলেন। সারা দেহ তাহার 
তখন ভাবাবেগে কণ্টকিত, নয়ন হুইটি পুলকাশ্রুতে ছলছল । প্রাণে 

জাগিয়। উঠিল পরম আশ্বাস--তবে কি কৃষ্ণ এতদিনে কৃপা করিলেন ? 
নীলাম্বর চক্রবর্ভার দৌহিত্র, জগপ্লাথ মিশ্রের এই তরুণ পুত্রের মধ্য 
দিয়াই কি তাহার আত্মপ্রকাশ? কে জানে, ঈশ্বরের ইচ্ছা কোন্ 

আধারে কেমন করিয়। প্রকটিত হইতে চলিয়াছে। 

যাই হোক, আচার্য্য ধৈর্যা ধরিবেন, অপেক্ষা করিয়া! থাকিবেন। 
পরমতমের জবির্ভাব বদি হইয়াই থাকে, তবে তাহাকে যে আচার্ধ্যের 
কাছে আল্গিতেই হইবে । তাহার দীর্ঘ দিনের কৃষ্ণ আরাধনা, তাহার: 
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তূলসীগঙ্গাজলসহ আত্তি তে! বিফল হইবার নয়। আবি্ভতি পুরুষকে 
আপন হইতেই যে অছৈতের আঙিনায় আসিয়া ধরা দিতে হইবে । 

সেদিন প্রভাতে আচার্য্য আভিনার তুলসীতলায় পুজা বন্দনার্দি 
করিতেছেন। কখনো গোলকপতির উদ্দেশে জানাইতেছেন নম্র 

নতি, কখনো! বা ভাবাবেগে উদ্দীপিত হইয়া! ছাড়িতেছেন প্রবল 

হুঙ্কার ! 
এমন সময় গদাধরকে সঙ্গে নিয় বিশ্বস্তর সেখানে উপস্থিত। 

আচাধ্যকে দর্শনমাত্র তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল উত্তাল ভাবতরঙ্র। 
মুহূর্ত মধ্যে তিনি ভূতলে আছাড়িয়া পড়িলেন। দেহে সন্থিতের 
চিহনুমাত্র রহিল না । 

অদ্বৈত নিনিমেষে এই মুচ্ছিত দেহের দিকে চাহিয়। আছেন। 
এ কি অপরূপ দিব্য লাবণ্যময় দেহ! একি বিস্ময়কর প্রেমবিকারের 

দৃশ্খ তাহার সম্মুখে! এই অদ্ভূত তক্তি-আবেশ তো মানুষের মধ্যে 

দেখা যায় না! অদ্বৈত আর যে এই মোহন মৃত্তি নয়ন হইতে 
ফিরাইতে পারেন ন!। 

ভক্তিসিদ্ধ আচার্য্যের হৃদয়পটে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল এক 
পরম বোধ, ইনিই যে সেই মহাবন্ত যাহার জন্য আজীবন তিনি 

তপস্তা। করিয়া আসিয়াছেন_ ইনিই যে তাহার প্রাণনাথ। 
ভাববিষুগ্ধ আচার্য বিষণ পুজার উপকরণাি নিয়া বিশ্বস্তরের 

মুচ্ছিত দেহের সম্মুখে আমন পাতিয়া বসেন। পরম তক্তিভরে তাহার 
চরণ পুজ! করিয়া, বিষু-স্তোত্র গাহিয়া করেন তাহার বন্দন!। 

সত্য বৎসরের বৃদ্ধ আচার্য প্রভুর নয়নাশ্র অবিরাম ঝরিতেছে, 
আর প্রেমাবেশে অচেতন বিশ্বস্তরের চরণ ছুটি হইতেছে সিক্ত | 

গদাধর তো এ দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত। সর্বজনবরেণ্য প্রবীণ 

আচার্ধ্য অদ্বৈতৈর এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা ভয়ও 
তাহার হইল। আচাধ্যকে নিরস্ত করিবার জন্ত কহিলেন, “প্রভু 
বিশ্বস্তর আপনার কাছে বালকমাত্র । তাকে এভাবে গুজ অর্চন৷ 

পনি যেন আর করবেন না।% 
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ভবিষ্যদৃদ্রষ্টী আচার্য হাসিয়া উত্তর দিলেন, “গদাধর, এ বালক 

যে কে, তা অচিরেই বুঝবে । আর একটু অপেক্ষা তোমরা করো ।” 
ইতিমধ্যে বিশ্বস্তরের বাহ্য জ্ঞান ফিরিয়া আলিয়াছে। নয়ন 

মেলিয়া দেখিলেন, তুলসীতলায় তিনি মৃচ্ছিত হইয়। পড়িয়া আছেন, 
মার মহাভাগবত অদ্বৈত আচার্য তাহার চরণতলে উপবিষ্ট অশ্রু- 

জলে তাহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে । 

বিশ্বস্তর ত্রস্তেব্যস্তে উঠিয়া বদেন। অছৈতের পদধুলি মাথায় 
নিয়। দৈহ্তাভরে কহেন__ 

অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয় । 

তোমার আমি সে হেন জানিহ নিশ্চয় । 

ধন্য হইলাম আমি দেখিয়া তোমারে । 

তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরে ॥ 

.. নিনিষেষে, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়া অদ্বৈত বিশ্বস্তরের দিকে চাহিয়। 
আছেন। ভাবিতেছেন, “হু কপটী, এ আবার তোমার কোন্ ছল? 

কন্ত আর তো আমায় তুমি ফাকি দিতে পারবে না যে পরম 

আবির্ভাবের স্বপ্ন আমি এতকাল দেখে এসেছি, তা যে পরিগ্রহ 

করেছে তোমারই ভেতবে। আমার ধ্যানের ধন আজ ধর! দিয়েছে 

আমার সম্মুখে ! 
ভাবগদ্গদ কণ্ঠে তিনি কহিলেন, “ন1 বিশ্বস্তর, আর তুমি আমায় 

এড়াতে চেয়ো না । আমার উপলবিতে ধর! শড়েছে-- তুমিই হচ্ছে। 

আমার শ্রেয় বস্ত। আর শোন, বৈষ্ণব জীবনের ধারা সার দেশে 
স্তিমিত হয়ে এসেছে । তক্তের। সবাই দিন কাটাচ্ছে চরম নৈরাশ্ট্ে, 
মনোবেদনায় আর উৎকণ্ঠায়। তারা সবাই তোমার নেতৃত্ব চায়, 
তোমায় নিয়ে কৃষ্ণকীর্তনে মাতোয়ারা হবার জন্ত তার! ব্যাকুল। 

তুমি তাদের এ আকাঙ্ষা পুর্ণ করে৷ ।” 
চিহ্নিত নেতা আপনি আসিয়! ধর! দ্রিয়াছেন। একবার তিনি 

তাহার নিজগণ চিনিয়! নিন, স্ুসম্বদ্ধ মণ্ডলী গঠনে ব্রতী হোন, ইহাই 

যে অধৈত চাহিতেছেন। 
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ইহার অব্যবহিত পরেই অদ্বৈতৈ আচার্য শাস্তিপুরে চলিয়া 

গেলেন । উদেশ্ঠ, কিছুকাল নবদ্ধীপের বাহিরে থাকিয়। বিশ্বস্তরকে 

পরীক্ষা করা। যদি তিনি সত্যই অদ্বৈতের প্রাণের ঠাকুর হইয়া! 

থাকেন, এই লীলা পরিকরকে তিনি নিজেই ডাকিয়া নিবেন ।” 
ইতিমধ্যে নবদ্বীপের ভক্ত সমাজে শুরু হইয়া যায় শ্রীগৌরাঙের 

কীর্তন লীলা । শ্লীবাসের অঙ্গনে একের পর এক বিশিষ্ট বৈষ্বেরা 

প্রভৃকে কেন্দ্র করিয়! জড়ো! হইতেছে, মণ্ডলীর শক্তি দিন দিনই 
বাড়িতেছে। কিছুদিন পরে নিত্যানন্দের আগমনে এ শক্তি আরও 

বাড়িয়া গেল। 

মাধবেন্দ্র পুরীর পরম ন্েহভাজন নিত্যানন্দ ৷ ভক্তি প্রেমরসের 
তিনি এক উৎসন্বরূপ। মাধবেক্দ্রেরই প্রচারিত কৃষ্ণ ভক্তিরসের 

অগ্কতম ধারক ও বাহক এই প্রবীণ আচাধ্য । তাই নিত্যানন্দ আর 

অদ্বৈত উভয়ে উপস্থিত ন। থাকিলে শ্রীচৈতন্যের প্রেমোৎসব তেমন 

যেন জমিতেছে না। 

সেদিন প্রভু শ্রীচৈতন্ত দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া আছেন। হঠাৎ 
গ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা রামাইকে ভাকিয়। কহিলেন-__ 

চলহ রামাই ! তুমি অছৈতের বাস। 
তার স্থানে কহ গিয়া আমার প্রকাশ । 

যার লাগি করিয়াছ বিস্তর আরাধন। 

যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন | 

যার লাগি করিল। বিস্তর উপবাস । 
সে প্রভূ তোমার লাগি হইল! প্রকাশ । 

ভক্তিযোগ বিলাইতে তার আগমন। 

আপনি আসিয়া ঝাট কর বিবর্তন । 

(চৈ তাঃ) 
প্রকাশের লগ্ন উপস্থিত। প্রভূ গৌরনুন্দর এবার .আর যেন 

রাখিয়া ঢাকিয়া কথা বলিতে চান না। আবির্ভাবের পরম তত্বটি 

নানাভাবে উদ্ঘাটিত করিয়া দিতেছেন-__এসময়ে চিহ্িত পার্ধদ 

অদ্বৈত আচার্য্যকে যে তাহার অবিলম্বে চাই। 
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রামাই পণ্ডিতকে প্রভূ আরো কহিলেন, “গ্যাখো, তৃমি গোপনে 
আচার্ধ্যকে দেবে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের আগমন বার্তা । এখানে এত 

দিন ধরে যা কিছু দেখেছো! ও শুনেছো, আচার্যযকে সব বলবে। 

আর জানাবে আমার আদেশ, আচার্য্য যেন পূজোর সব উপচার 
সংগ্রহ ক'রে আনে, সন্ত্রীক এখানে এসে আমার পুজো করে ।” 

রামাইকে দেখিয়াই আচার্য বলিয়া উঠিলেন, “কি হে রামাই, 
হঠাৎ তুমি এসময় শাস্তিপুরে এলে কি মনে ক'রে, বলতো । আমায় 
ধরে নিয়ে যাবার আদেশ এসেছে বুঝি 1৮ 

রামাই বুঝিলেন কোন কথাই এই শক্তিমান্ বৈষ্ণবের অগোচর 
নাই। মৃছ্ হালিয়। উত্তর দিলেন, “আজ্ঞে সব কিছুই তো আপনার 

জানা। আদেশ হয়েছে, এবার মুহুর্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে প্রভুর 

সকাশে চলুন ।” 

বৃদ্ধ আচাধ্য বড় চতুর--মনোভাব তাহার বড় ছুরবগাহ। 

প্রভুর দূতকে চাপিয়া ধরিলেন, “আচ্ছ। রামাই, তোমর1 সবাই এত 
হৈ-চৈ করছো, কিন্তু আমায় কি বোঝাতে পারো, কেন শ্রীভগবান 
মানবদেহে আবিভূ্ত হবেন। কেনই বা তিনি বিশ্বের এত স্থান 
থাকতে নবদ্বীপের মাটিতে নেমে আসবেন ? ত্যাগ বৈরাগ্যের পথ, 
জ্ঞানমিশ্র। ভক্তির পথ আমি বুঝি, তাই ব্যাখ্যা করি-_-তোমার অগ্রজ 
শ্রীবাস পণ্ডিত আমার সম্বন্ধে সবই জানে । কিন্তু রামাই, তোমাদের 
এ কান্নাকাটি আর ভাবমত্ততা কেন, তা৷ তো বুঝতে পারিনে 1৮ 

রামাই জানেন, আচাধ্য অদ্বৈত গৌরমুন্দরের নব আন্দোলনের 

এক বড় স্তস্ত। প্রভু তাহাকে স্মরণ করিয়াছেন তাহার জন্ত তিনি 
আজ প্রতীক্ষমান। তাছাড়া, গদাধরের কাছে তাহারা সবাই 
শুনিয়াছেন, আচার্য্য সেদিন নিজেই প্রভুকে আবিষ্ষার করিয়াছেন 

তাহার প্রাণপ্রভ্রূপে। ম্বগৃহে তুলসীমঞ্চের সামনে তাহাকে পুজ। 
করিয়া তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন। আজিকার এ কথা তো তাহার 
প্রাণের কথ! নয়! 

যাই হোক, তক্ত রামাই ভাবিলেন-__তিনি দৃতমাক্র। প্রবীণ, 
মহাজ্ঞানী আচার্য্যের সহিত জাটিয়া! উঠা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। 



৫৩ ভারতের সাধক 

প্রভু গৌরসুন্দরের শ্রীমুখের বাণী তিনি হুবহু আচার্য্ের সম্মুখে 
এ সময়ে আওডাইয়। গেলেন। 

যুক্তকরে কহিলেন, “আচাধ্য, প্রত ব্যাকুল হয়ে আপনার পথ 

চেয়ে বসে আছেন। আপনি পুজোর সজ্জা ও উপচার নিয়ে 
শিগগীর আস্ুন। আর আমরা সবাই প্রভু আর তার অস্তরজ 

পরিকরের মিলন মধুর দৃশ্য দেখে জীবন সার্থক করি !” 
মুহুর্ত মধ্যে দেখ গেল আচার্য্যের এক বিস্ময্নকর পরিবর্তন । 

তথ্য ও তত্বান্থুসন্ধানের প্রবৃত্তি, বিচার ও বিশ্লেষণের তঙগী হঠাৎ 

কোথায় অন্তহিত হইয়। গেল। প্রেমতক্কির প্রচণ্ড আবেগে তাহার 

দেহখানি থরথর কাপিতেছে | মহাপপ্তিত আচার্য বালকের মত 

ফৌপাইয়া কাদিতে লাগিলেন ।__“এসেছেন, এসেছেন ! প্রভু আমার 

ক্রন্দনে সাড়া দিয়েছেন । এই পৃথিবীর ধূলায় তিনি নেমে এসেছেন !” 

কিছুক্ষণ পরে তিনি শাস্ত হইলেন। রামাই এই সুযোগে স্মরণ 

করাইয়। দিলেন, “আচাধ্যবর, প্রভু কিন্ত আপনাকে অবিলম্বেই তার 

কাছে যেভে বলেছেন ।” 

অছৈত পণ্ডিত এবার তাহার মনের কথ! খুলিয়া বলিলেন, 
প্যাখে। রামাই, আমি প্রভুর কাছে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু আমি তখনি 
প্রভুকে আমার প্রাণনাথ, আমার ঈশ্বর, ব'লে মেনে নেব, ষখন তিনি 
আমায় ভার আপন এশ্বরীয় এশ্বর্য দেখাবেন, আর আমার এই 

পক্ককেশাবৃত মস্তকের ওপর তার চরণছুটি ভুলে ধরবেন ।” 
সন্ত্রীক নবদ্ীপে পৌছিয়া অদ্বৈত সরাসরি প্রভুর সভায় গেলেন 

না। নন্দন আচাধ্যের ঘরে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। 

রামাই একলা শ্রীবাস অঙ্গনে উপস্থিত হওয়ামাত্র প্রতু বলিয়। 
উঠিলেন, “গ্ঠাখো গ্যাখো, নাড়া এখনে। আমায় পরীক্ষা করতে চায়। 

আমায় যাচাই করতে চায়। নন্দন আচার্যের ঘরে সন্ত্রীক সে 

লুকিয়ে আছে। তোমরা এখন তাকে এখানে ধরে নিয়ে এসো1” 

অদ্বৈত ও অছৈত-পতীকে প্রভুর সভায় নিয়া আসা হইল। 

প্রভু আজ এশ্বরীয় মহাভাবে প্রমত্ত। দিব্য বপৈশ্বধ্য চতুর্দিকে 
ঠিকরাইয়া পড়িতেছে | তাববিহ্বল অদ্বৈত নিগিমেষ নয়নে && দৃশ্য 



অদ্বৈত আচার্য্য «১ 

দেখিতেছেন। প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া বিষুখট্রায় বসিয়। আছেন | শ্রীপাদ 
নিত্যানন্দ শিরে ধরিয়াছেন ছত্র | গদাধর পণ্ডিত তাহার তাম্বুল- 

করঙ্কধারী। নরহরি প্রেমাবেশে চামর ব্যজন করিতেছেন, আর 

শ্রীবাস, মুরারী প্রভৃতি ভক্তগণ চারিদিকে জোড়হস্তে দণ্ডায়মান । 
সম্মুখে বিস্তারিত গৌরমুন্দরের সৌন্দর্্য্ত্ধার সমুদ্র। অদৈত 
হতবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখিতেছেন-__ 

জিনিয়া কন্দর্প কোটী লাবণ্য সুন্দর । 

জোতিশ্ময় কনক সুন্দর কলেবর। 

প্রসন্ন বদন কোটা চন্দ্রের ঠাকুর । 
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর । 

শুধু তাহাই নয়, অদ্বৈত আচার্যের দৃষ্টি হইতে প্রভূ যেন একটা 
পদ্দ। অপসারিত করিয়া নিয়াছেন | অনাবৃত করিয়াছেন তাহার 

জ্োতির্ময় দিব্যরপ। এ রূপের জ্যোতিতে সকল কিছু হইয়া 

উঠিয়াছে উদ্ভাসিত। তক্তকবি বৃন্দাবন দাসের তাষাঁয__ 

কিব! প্রভু কিবা গণ কিবা অলঙ্কার । 

জ্যোতির্ময় বই কিছু নাহি দেখে আর । 

এ অলৌকিক দর্শনের ফলে পতি ও পত়ী উভয়ে আনন্দে আত্ম- 
হারা! পরম ভক্তিভরে, ষোড়শ্টোপচারে শ্রীগৌরালের চরণ পুজা 
তাহারা সম্পন্ন করিলেন । ভাবোদ্ধেল আচাধ্যের মুখে বার বার 

উচ্চারিত হইতে লাগিল প্রভুর উদ্দেশে বিষুধ্যানের স্তবগাথা । 
পুজ! ও স্তব গানের শেষে, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদনের সময় প্রত 

এক কাণ্ড করিয়া! বসিলেন । বৃদ্ধ সর্ববজনমান্া মহান আচাধ্যের শিরে 

ভিনি অবলীলায় স্থাপন করিলেন নিজের চরণছয়। ভক্ত-গোরষ্ঠীর 
হরিধ্বনিতে দশদিক তখন প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। 

অছ্বৈতের সঙ্কলল ছিল, ঈশ্বর বলিয়া ধাহাকে তিনি স্বীকার 

করিবেন, জীবনপ্রভুরূপে হৃদয় সিংহাসনে বসাইবেন, তাহাকে 
দেখাইতে হইবে ধশ্বরীয় এশ্বধ্য, নিজ শক্তিতে কাড়িয়া নিতে হইবে 

অছৈতের শ্রদ্ধ। ও আনুগত্য | সে সন্বল্প আজ তাহার সিজ হইয়াছে । 
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আজ তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম দিন | প্রভু ও তাহার স্বজনদের 
জ্যোতির্ময় রূপ যে তিনি আজ দেখিয়াছেন | অদ্বৈতৈর শিরে পদ 

স্থাপন করিয়া প্রভু আদেশ দিলেন, “অদ্বৈত, এবার শান্ত হয়ে উঠে 
ব'সো, পঞ্চ উপচারে সম্ত্রীক আমার চরণ পৃজ। করো!” 

এই আদেশের জন্তই যে আচাধ্য এতদিন অপেক্ষমান। প্রভু 
এমনি করিয়া তাহার সর্বস্থ কাড়িয় নিবেন, তাহার জীবন-বেদীতে 

নিজেকে জোর করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবেন, ইহাই তো তিনি চান। 

এবার সোতসাহে উঠিয়া বসিয়া মালা, বস্ত্র, অলঙ্কারে প্রভুকে 
সাজাইলেন। স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া ষোড়শোপচারে প্রভুর পুজা 

সম্পন্ন করিলেন । আচার্যের ছুই চোখে তখন বহিতেছে পুলকাশ্রুর 

ধার। ৷ 

প্রভু বিশ্বস্তর আজ অপূর্ব দিব্যভাবে উদ্দীপিত। গস্ভীরভাবে 

অদৈতের পুজা আরতি তিনি গ্রহণ করিলেন, তারপর এই বর্ধীয়ান্ 
মহাভক্তের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন নিজের গলার প্রসাদী মালা । 

এবার শোনা গেল আচাধ্যের প্রতি প্রভুর আর এক নৃতন 
আদেশ, “ওরে নাড়া, পুজো আমার শেষ হয়েছে । এবার কীর্তন 

হবে, তাতে তুই নৃত্য কর্।” 

ভক্তগণ সোল্লাসে কীর্তন শুরু করিয়া দিলেন, আর এই সঙ্গে 

নয়ন সমক্ষে ফুটিয়া উঠিল এক অদ্ভূত দৃশ্য | মহাজ্ঞানী গন্ভীরস্বভাব, 
বৃদ্ধ আচাধ্য পরমানন্দে ছুই হাত তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর 

তাহার দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুরাজী বাহিয়া ঝরিতেছে আনন্দাশ্র । অদ্ভূত 
প্রেমাবেশে অদ্বৈত আপন। বিস্মৃত হইয়াছেন । ভক্তগণ তাহার দিকে 

তাকাইয়া সবিস্ময়ে ভাবিতেছেন, এই কি সেই কঠোরব্রত তাপস, 

অদ্বৈত আচাধ্য-_বহু তক্তঙ্জন ধাহার আশ্রিত, বন্ুজনের অধ্যাত্ব- 

জীবনের যিনি পথিপ্রদর্শক ? পরশমণি প্রভুর যাহ্স্পর্শে এই ভাবগম্ভীর 
জ্ঞানীপুরুষ আজ ন্বত্যকীর্তনে মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এ দৃশ্য বড় 

অদ্ভুত, বড় নয়ন-মনোরম | 

প্রভুর আননে ফুটিয়া উঠিয়াছে করুণাঘন রূপ। প্রসন্ন মধুর 
কণ্ঠে কহিলেন, “আচার্য;, এবার অকপটে বল, তোমার কি প্রার্থন!। 



অদ্বৈত আচার্ধ্য ৫৩ 

তুমি আমার কাছে বর চেয়ে নাও, যা চাইবে তা-ই আজ আমি 
তোমায় দেব |” 

আচার্য্য যুক্তকরে ধ্াড়াইয়া আছেন, কোন কথাই বলিতেছেন 
না। কিন্ত প্রভু তাহাকে ছাড়িতে রাজী নন। ভাবাবেশে ছুলিয়। 

ছুলিয়া বার বারই কহিতেছেন, “না আচার্য তৃমি বর প্রার্থনা করে| 

কি তোমার অস্তরের অভিলাষ, তা জানাও 1৮ 

অদ্বৈত আচার্ধ্য তবুও নিরুত্তর | 

প্রভু এবার কহিতে লাগিলেন, “তবে শোন আচার্য, ঘরে ঘরে 

নামকীর্তনের প্রচার এবার আমি শুক করবো । অপুর্ব ভক্তি সম্পদ 

চারদিকে বিলিয়ে দেবে। 1” 

অদ্বৈত এবার মুখ খুলিলেন। করুণার্র নয়নে কহিলেন, “প্রভু, 
যদি কপা ক'রে অবতীর্ণ হয়েছো, যদি তোমার দেবছূর্লভ তক্তি 

বিলাবে বলেই স্থির করেছো, তবে, তা আগে ভাদেরই দাও যারা 

রয়েছে সবার পশ্চাতে-_-চিরবঞ্চিত হয়ে। শুদ্র আর স্বীজাতির 

মধ্যে তোমার এ পরম সম্পদ আগে ছড়িয়ে দাও ।” 

তাবাবিষ্ট প্রভু তাহার এই প্রার্থনা পুরণে স্বীকৃত হইলেন, 
সোল্লাসে ছাড়িলেন ঘন ঘন হুঙ্কাব। 

প্রেমমস প্রভুর সংক্, ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে, আচাধ্যের দিন বড 

আনন্দে কাটিতেছে। কিন্তু অন্তরে তাহাব একটা কাটার খোচা 

থাকিয়াই যাইতেছে । বর্ঁয়ান্ বৈষ্ঞব নেতা৷ বলিয়। প্রভূ তাহাকে 
ভক্তি করেন, সম্ভ্রম দেখান; এক একদিন আচাধ্যকে সবলে ভূতলে 
ফেলিয়। তাহার চরণতলে নিজের শির ঘর্ষণ করেন। অদ্বৈতের 
সারা অস্তর তখন এক অব্যক্ত কান্নায় ফাটিয়! পড়িতে চায়। ক্ষোভ 
পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে, কেন প্রভূ এমন করিয়া শুধু শুধু তাহাকে 
বিড়স্বিত করেন? প্রভূ তাহার গ্রভৃ্ দেখাইতে থাকুন, আচার্ধাকে 
কারণে অকারণে দণ্ড দিন, তবে তো বুঝা যাইবে তাহার 
অস্তরঙ্গতা | 

আচার্ধা ভাবিয়া চিজিয়া ঠিক করিলেন. চতর প্রভুর সহিত. 



৫৪ ভারতের সাধক 

চাতুরধ্যপুর্ণ খেলাই ভিনি খেলিবেন। অল্প কয়েকদিন পরে, হরিদাসকে 
সঙ্গে নিয়! তিনি শাস্তিপুরে চলিয়। আসিলেন। 

আচার্ষ্যের পূর্বেকার সে তক্তিমধুর রূপ যেন আর নাই। এবার 
তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন এক তীক্ষধী, বিচারপ্রবণ বৈষ্ণব শাস্ত্র- 
বিদ্রূপে। আর তাহার শান্ত্রব্যাখ্যার মূলে আছে জ্ঞান বিচারের 
দিগ দর্শন- - 

নিরবধি ভাঁবাবেশে দোলে মত্ত হৈয়।। 

বাখানে বশিষ্ঠ শাস্ত্র জ্ঞান প্রকাশিয়া । 

“ডান বিনা কিবা শক্তি ধরে বিষুণতক্তি । 
অতএব সভার প্রাণ জ্ঞান সব্বশক্তি | 

হেন জ্ঞান” ন। বুঝিয়া কোন কোন জন | 

ঘরে ধন হারাইয়। চাহে গিয়! বন। 

“বিষুতক্তি” দর্পণ, লোচন হুয় *ছ্ান? 

চক্ষুহীন জনের দর্পশে কোন্ কাম ? 
আদি বৃদ্ধ আমি পাড়লাম স্ব্বশান্্র। 

বুঝিলাম সর্ব অভিপ্রায় 'ভ্ঞান? মাত্র 1” (চে; ভাঃ) 

অন্তরঙ্গ বৈষুবেরা তো! অবাক্ ! প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভক্তির 
অন্যতম ধারক ও বাহক অদ্বৈতৈর মুখে এ খাবার কি জ্ঞান বিচারের 

কথা । আচার্য কি তবে জীবনাদর্শ বদলাইয়া ফেলিলেন ? 

শুধু মহাপ্রেমিক হরিদাসের্ চোখে আচার্য ধুলা দিতে পারেন 
নাই। হরিদান বুঝিয়াছেন, অদ্বৈত এবার গৌরনুন্দরের সহিত 

চতুরতার যুদ্ধে নামিয়াছেন। প্রভুকে অবিলম্বে শান্তিপুরে টানিয়া 

না আনিয়া তিনি ছাড়িবেন না। হরিদাস পাঠকক্ষের এক কোণে 

বসিয়া ভাহার জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির তত্বব্যাখ্যা। শুনেন, আর নীরবে 

মুচকি হাসি হাসেন। 

অচিরেই অদৈত আচারধ্যের কৌশলের ফল কফলিল। হঠাৎ 

গৌরমুন্দর শ্্রীপাদ নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়া শাস্তিপুরে আসিয়া 

উপস্থিত 



অদ্বৈত দ্াচার্যয ৫৫ 

আচাধ্য ও তাহার গৃহের সকলে ত্রস্তেব্যস্তে আসিয়। প্রভুর চরণে 

লুটাইয়। পর়িল। 
ছৈত যুক্তকরে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন । তীক্ষ দৃষ্টিতে তাহার 

দিকে তাকাহয়া প্রভু উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করিলেন, “ওরে নাড়া, 
আজ তুই আমায় স্পষ্ট ক'রে বল্--ভক্তি বড, না জ্ঞান বড়।” 

অদ্বৈত দেখলেন, রোষে প্রভুর দেহ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে! 
ইহাই যে তিনি চাহেন। প্র ত্রুদ্ধ হইয়। তাহাকে শাসন করিবেন, 
দণ্ড দবেন, আ্ তিনি সে দণ্ড সানন্দে মাথ। পাতিয়া গ্রহণ করিবেন । 

এইঞন্যই তো! চতুর অভিনয় তীগ্ঠাকে এ কয়দিন ধরিয়া করিতে 

হইয়াছে। 

সবিনয়ে উত্তর দিলেন, “প্রভূ, সব্বকালে স্ব সমাজে জ্বানই 
তো বড। জ্ঞানহান ভক্তি দিয়ে কোন্ কার্য সাধিত হবে ?” 

প্রভু ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া! উঠিলেন, “ভক্তির চাইতে জ্ঞান বড়? 
ওরে নাড়া, তোর 'এত বড স্পর্ধা, আমার সামনে দাড়িয়ে তৃই একথা 
উচ্চারণ করছিস্!” 

বারান্দা হইতে বুদ্ধ আচাষ্যকে প্রভু উঠানে টানিয়া নামাহলেন। 
তারপর্ন প্রবল বেগে বধিত হইতে লাগিল অজ্জআ্র কিল-চড় | 

প্রহাব জজ্জগ্ধিত আচাধ্যের মুখ দিয়া কিন্ত একটি কথাও নিঃম্যত 
হইতেছে না। মুতপ্রায় হইয়া তিনি ভূতলে শায়িত আছেন। 

আচায। গৃহিণী এ দৃশ্য আর সহ করিতে পারিলেন না । আর্তবকঠে 
চীৎকাএ কারিয়। উঠিলেন, “প্রভু দোহাই তোমার ! বুড়ো বামুনকে 
একেনারে প্রাণে মেরে! না। এবার ক্ষান্ত হও |” 

5ক্তপ্রবর হরিদাস একপাশে দণ্ডায়মান। প্রভুর এই বিচিত্র 
কোপ-লীলা দর্শনে তাহার চোখে মুখে ফুটিয়। উঠিয়াছে তীতি ও 

বিস্ময়। ঘন ঘন তিনি কৃষ্ণনাম স্মরণ করিতেছেন । 

হে-চৈ শুনিয়া আচার্য্যের আঙিনায় বসু লোকজন গড়ো 
হইয়াছে । সবাই মহা! সন্ত্স্ত। বৃদ্ধ আচার্ষ্যের এ কি হূর্গতি। 

শুধু সদানন্দময় শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দীড়াইয়। দাড়াইয়! খিল্থিল্ 
করিয়! হাসিভেছেন | 



৫৬ ভারতের সাধক 

অদ্বৈত আচার্যযকে প্রভু এবার মুক্তি দিলেন। ক্রোধ তিনি 
সম্বরণ করিলেন বটে, কিন্তু যে উদ্দীপনা আজিকার এ ঘটনাকে 

কেন্দ্র করিয়। জাগ্রত হইয়াছে তাহাই জানাইয়৷ দিয়া গেল প্রভুর 
আত্মপরিচয় । "মুই সেই, মুঁই সেই” বলিয়৷ বার বার তিনি তাহার 
ভগবত্ত1! ঘোষণ! করিতে লাগিলেন। 

প্রভূর কৃপাদণ্ড মাথায় নিয়া অদ্বৈতৈর আনন্দের আর সীম 

নাই। বৃদ্ধ বৈষণবনেতা আনায় দাড়াইয়! ছুই বানু তুলিয়া নৃত্য 
শুরু করিয়৷ দিলেন। 

নৃত্য শেষে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে মস্তক রাখিয়া কহিলেন, প্রভু 
নিজ হাতে আমায় দণ্ড দিয়ে নিজের ঠাকুরালি তে। দেখিয়েছ। 
তোমার এই স্বরূপ উদ্ঘাটন করাতেই যে আমি চেয়েছিলাম । এবার 

আমায় তোমার চরণাশ্রয় দান করো ।” 

প্রভু গৌরনুন্দর পরম প্রেমতরে অছৈতকে আলিঙ্গনাবন্ধ 

করিলেন। উভয়ের কপাল বাহিয়। ঝরিতে লাগিল পুলকাশ্রুর 

ধারা | আচাধ্যের আঙিনায় সেদিন কুষ্ণপ্রেমের বান ডাকিয়া উঠিল। 

প্রভু ক্রমে শান্ত হইয়! উঠিয়াছেন | ভাবাবেশে বাহজ্ঞান হারাইয়া 
শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ আচাধ্যকে যে প্রহার ও লাঞ্থন! করিয়াছেন সেজন্য খুব 
লজ্জিত। প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে অদ্বৈতকে কহিলেন, “আচাধ্য, সবাই 
আজ জেনে রাখুক, তিলাদ্ধের জন্যও যে তোমার গ্াশ্রয় নেবে, তার 

শত অপরাধ আমি মার্জনা! করবো |” 
প্রভুর চরণ ধরিয়া অদ্বৈত বার বার আনুগত্য প্রকাশ করেন, 

আর নয়নজলে তাহার বসন ভিজিয়! যাইতে থাকে । 

এবার শুরু হয় প্রভুর আনন্দলীল! ও ইষ্টগোরষ্ঠী | নিত্যানন্দ, 
হরিদাস, অদৈত প্রভৃতির সঙ্গে তাহার রঙ্গ ও হাস্ত পরিহাস চলিতে 
থাকে । অদ্বৈত গৃহিণী সীতাদেবীর আজ 'আনন্দের সীমা নাই । 
সোৎসাহে কোমরে কাপড় জড়াইয়৷ তিনি প্রভুর জন্য রন্ধন করিতে 

বসেন। 
গঙ্গান্সান সমাপন করিয়া প্রভু তুলসীমঞ্চের সম্মুখে গিয়া 
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দাড়াইয়াছেন। অপুর্ব ভাবরসে তিনি উদ্বেল। স্থগৌর সুঠাম 
দেহের রেখায় রেখায় ঝলকিয়া উঠিতেছে দিব্য লাবণ্যশ্রী | রসনায় 
উচ্চারিত হইতেছে ইষ্টনাম। ভক্ত ও পার্ধদেরা এ অপূর্ব প্রেমঘন 
মুত্তির দিকে সবিশ্ময়ে চাহিয়া আছেন। 

ভাবাবিষ্ট প্রভূ হঠাৎ এসময়ে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত 
করিলেন। অদ্বৈত এমনই এক সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। 

সবেগে তিনি গৌরস্ুন্দরের পদমূলে আছড়াইয়া পড়িলেন। 
পরমভক্ত হরিদাসও এ মহা স্বযোগ হারাইবার পান্ধ নহেন। 

অদ্বৈতের মাধ্যমে গৌরনুন্দরের পরমাশ্রয় তাহার জীবনে মিলিয়াছে 
-আন্র ছুই সংত্রাতাই তাহার সম্মুখে ভূতলে পড়িয়া আছেন । আর 
মুহুর্তমাত্র বিলম্ব ন। করিয়া হরিদাসও সাষ্টাগে অদ্বৈতৈর চরণতলে 

পতিত হইলেন । 

আচাধ্যের আঙিনায় সর্বজন সমক্ষে সেদিন ফুটিয়া উঠিল এক 

নয়নাভিরাম দৃশ্য ৷ শায়িত প্রমুণ্ডির মধ্যে প্রথমে রহিয়াছেন হরিদাস, 
জাঁভিবণ নিবিবশেষে ভক্তদলের তিনি প্রতীক । তাহার শিরে চরণ 

স্থাপন করিয়া আছেন অদ্বৈত-প্রভু। সরব্ধ্বোপরি রহিয়াছেন মহা প্রভু 
শ্রীগৌরাঙ । বৃন্দাবন দাস এই ত্রয়ী প্রণামরত পুরুষদের বর্ণনা 
দিতে গিয়৷ বলিয়াছেন-- ধন্মসেতু হেন তিন বিগ্রহ প্রকাশে । 

হহার পর আসিল তোজন পর্বব। শ্রীপাদ [নত্যানন্দের সদাই 

বাল্যভাব। আনন্দের আবেশে বসিয়া বসিয়া ছুই হাত দিয়া অন্ন 

ছড়াইতেছেন। সবাই মহ! সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। 

অদ্বৈত আচাধ্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয় বগ্রহ নিত্যানন্দের তত্ব 
ভালোরূপেই জানেন । তাই তাহার সহিত কৃত্রিম কোন্দল করিতে, 
তাহাকে ক্ষেপাইয়। তুলিতে, তাহার বড় আনন্দ। 

আচাধ্য কোপ প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, “মহ বিপদে 

পড়া গেছে এই নিত্যানন্দকে নিয়ে ৷ সকলের জাতধর্ম নাশ না ক'রে 

এ ছাড়বে না। কোথা থেকে যে এ মাতাল এসে জুটলো। তা কে 

জানে? গুরু তার কেউ নেই। নিজের পরিচয় দেয় সন্ন্যাসী ব'লে। 
জাতি কি, কোন ঘরে জন্ম তা বোঝবার উপায় নেই। পশ্চিম দেশে 
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যার-তার হাঁড়িতে ভাত খেয়ে জাত খুইয়ে এসে শুরু করেছে মহা 
অনাছিষট্টি। হরিদাস, তোমরা সবাই আগে থাকতে সাবধান হও ।”৮ 

নিত্যানন্দ ও অ্ৈতে প্রচণ্ড বাকৃমুদ্ধ ও হুড়াছুড়ি ল।গিয়া যাঁয়। 

এ বালসুলভ কোন্দল দেখিয়। প্রভূ শ্রীগৌরাঙ্গ ও হরিদাস হাসিয়। 
অস্থির হন। 

কিছুক্ষণ বাদে লড়ই থামিয়। গেল, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ উভযে 

উভয়কে পরম ম্মানন্দে মালিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন ! 

এইভাবে আচাধ্যের ভবনে কয়েক দিন থাকিয়। প্রভু অন্তরঙ্গ 
ভক্তদের নিয়া ননদ্বীপে ফিতিয়া মাসিলেন | অদ্বৈত ও হবিদাসের 

এবারকার আগমন বৈষ্বগোঞগীর মধো সঞ্চাবিত কবিল এক 
নৃতনতর শক্তি । 

বিশেষতঃ অদ্বৈত আচাধ্যকে এবার প্রভু একেবাবে আত্মসাৎ 
 করিয়াছেন। তাই আচাধ্য ফিরিয়া আসিয়াছেন প্রভুব নব 
আন্দোলনের অন্যতম শক্তি-স্তস্ত রূপে | নবদ্বীপের লীপ্গাক্ষেত্র 

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ইতিপুররবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন প্রভৃণ শ্রধ।_ 
সহায়করূপে ; এবার সেই সঙ্গে আসিয়া জুটিল অদ্বৈত 'মাচাধ্যের 
মধ্যাদা, জনাপ্রয়তা ও নেতৃত্বশক্তি! তাই চঠৈতন্ত-ভাগবতভ এই 

ছুই প্রধান পাধদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "প্রভু বিগ্রহের ছুই বানু 

ছুইজনে | 

বংসপখানেক পরের কথা । প্রভু গৌরসুন্দর ইতিমধ্যে সন্ন/স 
আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, শুরু হইয়াছে তাহার লীলানাট্যেপ এক 

নৃতনতর অঙ্ক। 

প্রভুর বিচ্ছেদের দহনে আচাধ্যের হৃদয় নিরস্তর দগ্ধ হইডেছে। 

শুধু প্রভূর এই নবরূপ ও জীবোদ্ধার লীল। দর্শনের আশাত্েই যে 
তিনি বুক বাঁধিয়৷ বসিয়। আছেন। 

এমন সময় সংবাদ আসিল, প্রভুর নীলাচলে যাওয়৷ স্থির 

হইয়াছে। যাওয়ার আগে জননী ও ঘনিষ্ঠ তক্তদের কাছে বিদায় 
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নিতে চান | ভ্রীপাদ নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে সংবাদ দিতে পাঠাইয়া 

নিজে তিনি শাস্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হলেন । 

প্রভুকে দর্শনের জন্য সহত্র সহত্র দর্শনাথী সেদিন আচাধ্য ভবনে 
ভীড় করিয়! দাড়ায়, নৃত্যকীর্তনে চাঁরিদিক মুখরিত ইমা! উঠে । 

শাস্তিপুর পরিণত হয় ভক্তি-প্রেমের আনন্দ হাটে । 
গৌরসুন্দরেব সর্ববত্যাগী বৈরাগ্য মুন্তি দর্শনে অদৈত আগাধ্য 

আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না! 'ভাবোছেল হইয়া প্রদুর চবণতলে 
পতিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে হইলেন মৃচ্ছিত | 

বহুক্ষণ পরে আচার্ষেযর বাহ্জ্ঞান ফিরিয়া আসিল । প্রভু এনার 
ইঞ্টগোষ্টী আরম্ভ করিলেন! ভক্তদেব দ্বারা পরিবৃত হইয়া তিন 
বিয়া আছেন, এমন সময় 'অদৈতেন শিশুপুত্র অচুযভ সেখানে 
আসিয়া উপস্থিত। উলঙ্গ শিশু মাটিতে গড়াগাড় গিয়া আপন মানে 

এতক্ষণ খেল কবিতেছিল। এবাব এই গনলংঘট ও দেবছুলত মুক্তি 

প্রভৃকে দেখিয়া কাছে আসিয়। দাড়াইয়াছে। ধৃগিপূসরিত শিশুকে 

গৌরন্ুন্দর কোলে তুলিয়া নিলেন, সন্বেহে কহিলেন, “অচ্যুত, বলতে 
পারে, তুমি আমার কে? জানতো, আাচাধ্য আমার পিতা, কাজেই 

তুমি আর আমি হচ্ছি ছুই ভাই ।” 

সবাইকে বিস্মিত করিয়া শিশু সেদিন উন্তব দিয়াছিল, “ন!-গে। 
তানয়। টবের বিধানে তৃনি এসেছ জীবসখারূপে--্োমার জনক 

তে। কখনো! কেউ থাকতে পারে ন।--ভুমি যে ম্বপ্রক্কাশ ।” 
ভক্তদল ও দর্শনার্থীরা হতবাক! অদ্বৈত আচাধ্যের এ অবোধ 

শিশু একি অদ্ভুত জ্ঞানগর্ভ তত্বকথ! বলিতেছে | অপূর্বব সাত্বিক 

সংস্কার নিয় ইহার জন্ম, এ শিশু যে অনন্যসাধারণ !” 

নবদ্ীপে প্রভুর যে ঈশ্বরীয় আবেশ যে খশ্বধ্য ভক্তগণ দেখিয়া- 
ছিলেন, অদ্বৈত গৃহে তাহাই শেষবারের মত সকলে দেখিলেন। দিব্য 

উদ্দীপনাভরে বিষুখট্রার উপর প্রভু উঠিয়া বসিলেন। স্বমুখে বার বার 
“মুই সেই, মুই সেই' বলিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন নিজতত্ব | 

বিদায়ের পুর্বে, অদ্বৈত প্রভৃতি অন্তরঙ্গ তক্তদের কাছে প্রত 
তাহার অভয়বাণী উচ্চারণ করিলেন__ 
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ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় কেহ নাই । 

তক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুজ্র তাই। 
যগ্ভপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র বিহার। 

তথাপিহ তক্ত বশ স্বভাব আমার। 

তোমরা সে জন্ম জন্ম সংহতি আমার । 

তোম! সভা লাগি মোর সর্ব অবতার । 

তিলার্ধেকো আমি তোমা সভারে ছাড়িয়া । 

কোথাও না থাকি সভে সত্য জানাইয়া | 

প্রতি বরই ভক্তগোষ্ঠী প্রভুর দর্শনলাতের জন্য নীলাচলে 
যান, আর তাহাদের এই পদযাত্রার পুরোভাগে থাকেন অদ্বৈত 
আচার্য্য । এই অভিযাত্রায় শুধু ভক্ত বৈষবেরাই নয়, তাহাদের 
সহধনম্মিণীরাও কেহ কেহ থাকিতেন। প্রভুর সেবার জন্য সকলের 

আগ্রহের অস্ত নাহ। যা কিছু আহাধ্য তিনি আগে পছন্দ করিতেন, 

যা কিছু এখনে! ভালোবাসেন, সযত্বে তাহাই তারে ভারে শুক্ষ করিয়। 

নিয়া তাহার! চলিয়াছেন। 

তখনকার দিনের যাত্রাপথ ছিল বড়ই বিপদসন্কুল। দীর্ঘ পথ 
পধ্যটন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগোষ্ঠী নীলাচলে পৌছিতেন, প্রভুর 
দিব্য মনোহর রূপ দর্শন করামাত্র তাহাদের পথ পধ্যটনের সমস্ত 

কিছু শ্রান্তি এক মুহুর্তে দূর হইয়া যাইত । 
প্রাণপ্রিয় বৈষ্বেরা তাহার দর্শনে আসিতেছে । সংবাদ পাওয়। 

মাত্র প্রভুও ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া যান । অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও অন্ঠান্ত 
ভক্তদের তিনি পরম প্রেমভরে আলিঙ্গন দিতে থাকেন। প্রভুর 

গোষ্ঠী আর অদ্বৈতৈর গোষ্ঠীর মধ্যে হুল্লোড় পড়িয়া! যায়, আনন্দের 
বান ডাকিয়। উঠে। 

প্রভুর পুজার্চনার জন্য আচার্ধা নানা উপকরণ সঙ্গে আনিয়াছেন, 
কিন্ত তাহার সদ্ববহারের উপায় কই? মুহুর্ত মধ্যে ঘটিয়া যায় 
আত্মবিস্মৃতি। প্রেম ভক্তির উচ্ছাস ছুকুল ছাপাইয়৷ উঠে, বৃদ্ধ 
আচার্য আনন্দে ছুই বাহু তুলিয়া হুঙ্কার দিতে থাঁকেন, “এনেছি 

এনেছি, প্রভৃকে আমি এনেছি ।” 



অধৈত আচার্য্য ৬১ 

আচাধ্যের ব্যাকুল ক্রন্দনেই প্রভু আসিয়াছেন__এ বিশ্বাস 
রহিয়াছে সকল ভক্তেরই অন্তরে । তাই সমবেত কণ্ঠে প্রভূ ও 
আচার্য্যের জয়রব ধ্বনিত হয়, দিঙ্মণ্ডল পরিপুরিত হইয়া! উঠে । 

প্রভুর ইঙ্গিতে জগন্নাথদেবের আজ্ঞামাল। নিয়া সেবকেরা ছুটিয়। 
আসে । এই মাল! ও চন্দন প্রথমে তিনি পরাইয়। দেন আচার্্যবরের 
কণ্ঠে তারপর অপর বৈষ্ণবের! মাল' প্রসাদ পাইয়৷ কৃতার্থ হন। 

সেবার নীলাচলে পৌছিয়া অদ্বৈত আচার্যের অভিলাষ হইল 
প্রভৃকে একদিন ভোজন করাইবেন এবং স্বহস্তেই সব কিছু তিনি 

রাধিবেন। 
নিমন্ত্রণ পাইয়। শ্রীচৈতন্ত মহা উল্লসিত__ 

প্রভু বোলে, যে জন তোমার অন্ন খাস । 

কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্ববথায় ! 

আচাধ্য ! তোমার অন্ন আমার জীবন। 

তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষ্ণের ভোজন । 
তুমি যে নৈবেগ্য কর করিয়া রন্ধন। 
মাগিয়া খাইতে আমার তথি হয় মন। 

তক্তবৎসল প্রভুর এই মধুর কথ! শুনিয়া কে স্থির থাকতে 
পারে? আচার্য আনন্দে আপনহার। হইয়। গেলেন । 

আজ প্রভুর নিমন্ত্রণ । আচার্য্য ও আগচার্য্যপত্বী প্রত্যুষ হইতেই 
কর্মম-ব্যস্ত। কিন্তু এই বিশেষ দিনটিতে আচার্য্য রন্ধনের অধিকারটি 

পত্বী সীতাদেবীকে ছাড়িয়া দিতে রাজী নন। প্রভুর কাছে যে এই 

অধিকারটি নিজেই তিনি মাগিয়! নিয়াছেন | বৃদ্ধ ভক্ত পরমোৎসাহে 
নানা উপাদেয় বস্তু রন্ধন করিতেছেন, আর পত্বী সীতাদেবী নিকটে 

বনিয়। সব কিছু জুটাইয়া! দিতেছেন । 

আচার্যযের মনে এ সময়ে বার বারই একটি গোপন ইচ্ছা স্ুরিত 

হইতেছে । প্রভু যখন ভিক্ষা গ্রহণে আসেন, প্রায়ই তাহার সহিত 

আসিয়া উপস্থিত হয় একদল মেবক ও ঘনিষ্ঠ তক্ত। বড় আশ! 
করিয়া বহু কষ্টে আচার্য্য আজ এত সব প্রস্তত করিয়াছেন। কিন্ত 



ভারতের সাধক ৬ 

প্রভু যদি সদলবলে আসেন, তবে তো তাহাকে প্রাণ ভরিয়া 
খাওয়ানো! যাইবে না। | 

পত়্ীকে ডাকিয়া আচার্য মনের কথাটি খুলিয়। বলিলেন, তারপর 
বলিয়া ব্গিয়৷ ভাবিতে লাগিলেন, “আহা, এমন কোন দৈব ছুর্য্যোগ 

কি আজ হতে পারে না, যাতে প্রভূ একলাটিই আমার কুটিরে এসে 
উপন্ডতিত হন। তাহলে পরম পরিতোষ সহকারে তাকে ভোজন 

করানোর স্বযোগ পাই !” 

বেলা তখন দ্বিপ্রহর । আচাধ্য সবে মাত্র রন্ধন শেষ করিয়াছেন, 

হঠাৎ আচম্থিতে আকাশে দেখ! দিল মেঘের ঘনঘটা! । অল্প সময়ের 

মধ্যে শুরু হইল প্রবল ঝড় বৃষ্টি। 
আচার্য্য প্রমাদ গণিলেন! একি ঘোর বিপদে আজ পড়া গেল । 

প্রভুর আগমনের প্রতীক্ষায় তিনি পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন, 
ইহারই মধ্যে একি দৈব ছুধ্যোগ ! এ অসময়ে এমন ঝড় বাদলের 

তাণ্ডব শুরু হইবে তাহ! কে জানে ! 

এমন সময় দেখা গেল আর এক বিম্ময়কর দৃশ্য । ঝড় জলে 

ভিজিয়া “হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ বলিতে বলিতে প্রভূ তাহার দ্বারে 
আসিয়! ঈাড়াইয়াছেন। 

ছুটিয়া পিয়া আচার্য্য তাহাকে গুহমধ্যে টানিয়া আনিলেন | 
কিছুটা বিশ্রামের পর প্রভূ আহারে বসিলেন। 

বন্ধ বিচিত্র আহার্্য সম্ভার! আচার্য প্রাগ্রপণে অজত্র খাবারের 

যোগাড় করিয়াছেন। শীড়াপীড়ি করিয়া প্রভুকে আকন ভোজন 
করানোর পর ভক্তের প্রাণে শান্তি আসিল । 

এবার ভক্তিভরে আকাশের দিকে চাহিয়া অদৈত ইন্দ্র দেবতার 

স্তুতি শুরু করিয়। দিলেম। 

প্রভু মহা বিশ্মিত। কহিলেন, “আচার্ধ্য, হঠাৎ ইন্দ্রদেবের ওপর 
তোমার এত ভক্তি এত কুতন্্রতা প্রকাশ কেন বলতো ?” 

উত্তর হইল, “প্রভু, আজ ইন্দ্রের প্রসাদেই যে তোমায় এখানে 
একলাটি পেলাম, পরিপাটি ক'রে তোমায় ভোজন করিয়ে আমার 
মনের বাসন! পুর্ণ হলো 



অতৈত আচার্য ৬৩ 

প্রভু একথা মানিতে রাজী নন। ঝড়-শিলাবৃষ্টির সময় তো৷ এ 
নয়। এ যে আচার্য্যেরই কাজ। তাহাঁরই বৈষ্ঞবীয় ভক্তির বলে 
এই অলৌকিক কাণ্ড আজ সংঘটিত হইয়াছে । অছৈতের প্রশস্তি 

গাহিয়া কহিলেন-_ 

কৃষ্ণ না করেন যার সঙ্কল্প অন্যথা | 
যে করিতে পারে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ সর্ববথা । 

কৃষ্ণচন্দ্র যার বাক্য করেন পালন । 

কি অদ্ভুত তারে এই ঝড় বরিষণ ? 

আবেগকম্পিত দেহে অদ্বৈত ততক্ষণে প্রভুর চরণগলে পতিত 

হইয়াছেন। বার বার কাদিয়। কহিতেছেন, “প্রভূ, তুমি সেবকবৎসল, 

সেবকের মনোবাঞ্ধ। তোমার কাছে অজ্ঞাত থাকে না, আর সে বাঞ্ছ 

পুরণও তুমি করো৷। মামার যা কিছু শক্তি তা যে এই প্রত্যয়েরই 
উপর প্রতিষ্ঠিত। লোকে আমায় বলে_অদৈত সিংহ। কিন্তু 
চারা তো জানে না, সিংহের বল হচ্ছে তার প্রভূরই বল !” 

তক্তগোষ্ঠী নিয়া প্রত বড় আনন্দরঙ্গে আছেন। কুষ্ককথা ও 
কীর্তনে দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতেছে । 

বহুজন পরিবৃত হইয়া সেদিন তিনি বসিয়া আছেন, এমন সমস» 

ম্বিত আচার্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত । 

প্রভু সহাস্তে প্রশ্ন করিলেন, “এই যে আচার্ধ্য ! কোথা হতে 
$দি 'আস্ছো। কোন্ কাজেই বা ব্যাপৃত ছিলে, বলতো ?” 

“ভু, শ্রীমন্দিরেই এতক্ষণ বসেছিলাম । জগন্নাথ দর্শন সেরে 
এইমাত্র আসছি 1” 

“খুব ভাল কথা, আচার্য | কিন্তু বল দেখি জগন্নাথ দর্শনের পর 
অ।র কি তুমি করেছো।” 

“প্রভু, শ্রীমৃত্তি দর্শনের পর তাকে রোজ প্রদক্ষিণ করি | আজও 
সেই কাজই ক'রে এলাম ।” 

উচ্চ স্বরে হাসিয়া উঠিয়া প্রভু কহিলেন, “আচার্য, এবার তুমি 
সত্যই হেরে গেলে !” 



৬৪ ভারতের সাধক 

অন্বৈত বড় থতমত খাইয়া গিয়াছেন। প্রভুর কাছে তাহার 

পরাজয় হইবে, সে একটা বড় কথা নয়। কিন্তু এ পরাজয় কিসের, 

ভাহ! তো বুঝা যাইতেছে না। কহিলেন, “প্রভূ, আগে বল, হার- 
জিতের বিষয়টি কি। তবে তো আমি তা মেনে নেব” 

প্রভু ও তক্তের এই সংলাপ শুনিতে সকলে উৎকর্ণ হইয়া আছে । 

এবার সব ব্যাপারট। পরিঞ্ষার হইয়। উঠিল-_. 
প্রভু বোলে সামগ্রী শুনহ হারিবার | 

তুমি যে করিল। প্রদক্ষিণ ব্যবহার । 

যতক্ষণ তুমি পৃষ্ঠদিগেরে চলিল] | 
ততক্ষণ তোমার যে দর্শন নহিলা ৷ 

আমি যতক্ষণ ধরি দেখি জগন্নাথ । 

আমার লোচন আর না যায় কোথাত | 
কি দক্ষিণে কিব। বামে কিব৷ প্রদক্ষিণে | 
আর নাহি দেখে! জগন্নাথ মুখ বিনে ॥ 

ইষ্ট দর্শনের প্রকৃত তত্ব যে ইহাই। আর এই দর্শনই চৈতন্যাদেব 
প্রতিদিন করিয়। থাকেন- জগন্নাথের জগৎ বিমোহন রূপ তাহার 

নয়নে থাকে চিরস্থির | 

ভক্ত জনের! সবাই প্রভুর শ্রীমুখের কথা শুনিয়া! নিশ্চুপ হইয়! 
বসিয়া আছেন, কহারো মুখে কথা সরিতেছে ন1। 

অদ্বৈত এবার যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, পপ্রভূ তোমার কাছে 
পরাজিত হয়েই যে রয়েছি-_-এ পরাজয় তো নৃতন কিছু নয় | তবে 
এট বুঝতে পারি, জগন্নাথ দর্শনের এই তত্ব শুধু তোমার শ্ররীমুখেই 

উদ্ঘাটিত হতে পারে |” 

বৃদ্ধ আচার্যের হৃদয়ে সেদিন প্রেমের উচ্ছাস উঠিয়াছে, যে 
চৈতন্যতত্ব তাহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত, তাহারই আলোর ধার! দিকে 
দিকে তিনি ছড়াইয়। দিতে চান। শ্রীবাস প্রভৃতি প্রভুর অন্তরঙ্গ 
ভক্তদের ডাকিয়া কহিলেন, “এসে! আজ আমরা সবাই মিলে প্রভু 
শ্রীচৈতস্তের নামকীর্্ন গুরু ক'রে দিই | জীবের উদ্ধারের জন্য প্রভু 
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অবতীর্ণ হয়েছেন, আমরা তা জেনেছি, বিশ্বাস করেছি । তবে প্রভুর 
নামগানে, জ্বতিগানে, বাধা কোথায় ?” 

ভক্তদের তয়, প্রভূ নিজে এখন প্রায়ই থাকেন প্রেমে আবিষ্ট 

হয়ে, “মুই কৃষ্দদাস' ব'লে সবার কাছে বলেন। আত্মগোপন করিয়া 
থাকিতেই তিনি ভালোবাসেন । তার নাম কীর্তনের উৎসাহ কাহারো 
কম নাই। কিন্তু প্রভু তার নিজের স্ততিগান শুনিয়া যদি হঠাৎ ক্রুদ্ধ 
হইয়া উঠেন, তবেই বিপদ । 

অছৈতের প্রেমাবেগ ও উৎসাহে সকলেরই তয় কাটিয়া গেল। 
শুরু হইল উদ্দণ্ড কীর্তন । 

কীর্তনিয়াদের গানে নিজের এ আত্মস্ততি শুনিতে প্রভু রাজী 
নন। ধীর পদক্ষেপে তিনি স্বগৃহে চলিয়। গেলেন | 

কীর্তন সমাপ্ত হইয়াছে । ভক্তের এবার ভয়ে ভয়ে তাহার 
চরণে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন | সেবক গোবিন্দের কাছে শোন! 

গেল, প্রভু বহুক্ষণ যাবৎ নিজের শয্যায় শায়িত। আপন মনে 

একেবারে চুপচাপ পড়িয়া আছেন । 
অদ্ৈত শ্রীবাস প্রভৃতি প্রবীণদের অগ্রে রাখিয়া তক্তের! কুটিরে 

ঢুকিলেন। 

প্রভু প্রশ্ন করিলেন, “আচ্ছা শ্রীবাস, তোমর1 সব স্ুপপ্ডিত 
বর্ধায়ান্ তক্ত থাকতে এ সব কি হচ্ছে, বলতো? কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম 
ছেড়ে তোমর! আমায় অবতার বলে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত হয়েছে! 
কেন?” 

শ্রীবাস উত্তর দিলেন, “প্রভু, আমাদের স্বাতন্ত্রই ব! কি, 
শক্তিই বা কোথায়? ঈশ্বর ঘ৷ বলিয়েছেন, তাই শুধু মুখে উচ্চারণ 
করেছি।” 

প্রভূ ধীর কণ্ঠে কহিলেন, “তোমর! সবাই শান্ত্রবিদ্, স্থিরবুদ্ধি। 
আচ্ছা বলতো, যে আত্মগোপন প্রয়াসী তাকে কি জনসমক্ষে ঠেলে 
বার ক'রে দিতে হয়? তা কি সঙ্গত?” 

শ্রীবাস শ্মিতহান্তে স্থর্য্যের দিকে চাহিয়। হস্ত ছারা নিজেকে 
আচ্ছাদন করার তঙ্গী দেখাইলেন। 



৬৬ ভায়তেন় সাধক 

প্রভু কহিলেন, *ভ্রীবাম, তোমার এ সঙ্কেতের মানে আমি বুঝে 
উঠতে পাচ্ছিনে, সবটা প্রকাশ ক'রে বল।” 

উত্তর হইল, “প্রভু হাত দিয়ে আমি সূর্য ঢাকবার চেষ্টা করেছি । 
কিন্ত সত্যই কি ও বস্তু ঢাকা যায়? তোমার লুকানো ব্যাপারটাও 
ঠিক তেমনি, কোন কিছু দিয়ে ঢেকেই যে তোমায় গোপন রাখা 

যায় ন।” 

আর এ বিতর্ক বেশীক্ষণ সেদিন চলে নাই। প্রভুর গৃহদ্বারে 
হঠাৎ দেখা দিল এক বিরাট জনসমুদ্র। গৌড় ও অস্থান্ স্থান 

হইতে বু লোক জগন্নাথ দর্শনে আসিয়াছিল, এবার তাহারা ছুটিয়া 

আসিয়াছে, 'গ্রভূ'কে দর্শনের জন্য । অচল জগন্নাথের পরে সচল 

জগন্নাথ দেখিয়া তাহার। ঘরে ফিরিবে । এই দর্শনার্থী জনত। সেদিন 
জানাইয়! দিয়া গেল, প্রভু স্বপ্রকাশ- কোন গোপনতার আড়ালই 
ঠাহাকে জনচক্ষুর অগোচর করিয়। রাখিতে পারে ন1। 

অদ্বৈতের প্রকাশ-প্রচেষ্টা এমনি করিয়! সেদিন জয়যুক্ত হইয়া 
উঠে, উদঘাটিত করে প্রভুর লীলানাট্যের এক মহত্তর রূপ । 

সনাতন ও রূপ সে-বার পুরীতে আসিয়া শ্রীচৈতন্তের স্মরণ 
নিয়াছেন। প্রভু তাহার ছুই বৈরাগ্যবান্ বৈষ্ণব তক্তকে সম্মুখে 
রাখিয়া প্রথমে অদৈতের খুব খানিকট। গুণগান করিলেন। তারপর 
কহিলেন, “গ্ভাখো, প্রেমভক্তি যদি সত্যই পেতে চাও তবে তোমর৷ 

অদৈতের শরণ নাও । তার কূপ! না হলে প্রকৃত কৃষ্ণতক্তি উপজিত 
হবে না।” 

নবাগত ভক্তদ্বয় তখনি সাষ্রাঙ্গে অছৈত আচার্য্যের চরণে পতিত 

হইলেন। প্রভু প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, “আচার্য্য, এ ছুজনকে 
তুমি কপা করো । তৃমি হচ্ছে! ভক্তিধনের ভাণ্ডারী, তোমার আশীর্বাদ 

ন1! পেলে তো! এদের অতীষ্ট লাভ হবে না।” ৰ 
সনাতন ও রূপের মনীষা, কবিত্ব ও নেতৃত্ব শক্তি আচার্ষ্যের 

স্থবিদিত। বুঝিলেন, প্রভু চাছেন প্রকৃত কৃষ্ণতক্কি এই ছুই মহা- 
প্রতিভার ভক্তের হৃদয়ে ক্ষরিত হোক, আর তাহার সুচনা হোক 
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প্রবীণতম বৈষ্ণবনেতা, ভক্কি-শাস্ত্র পারঙ্গম অদ্বৈতৈর আশীর্ববাণী 
নিয়! । 

আচার্য কহিলেন, “প্রভু, কৃষ্ণ ভক্তির ভাগারের অধিকারী 

হচ্ছে। তুমি । আমি সে ধনের ভাগারী কিন! জানি না। যদি হয়েই 
থাকি, তবে ভাগ্তারের ধন যে শুধু দিতে পারি তোমারই শ্রীমুখের 
আজ্ঞায়। তুমি ইচ্ছাঁময়, খন যেখানে খুশী, যাকে তাকে দিয়ে 
ভক্তদের কৃপা বিতরণ করো। আমি আজ কায়মনোবাক্যে, এই 

আশীর্বাদই করছি-_এদের ছু'ভাই-এর জীবনে যেন প্রকৃত প্রেম- 
ভক্তির উদয় হয়।” 

সনাতন ও রূপকে আশ্বাস দিয়া প্রভূ শ্রীচৈতন্ত কহিলেন, “আর 
তোমাদের কোন চিন্ত। নেই । শক্তিধর আচার্য্যের কুপা আজ তোমরা 

পেয়েছে 

অদ্বৈতের প্রসাদে সে হয় প্রেমভক্তি। 
জানিহ অদৈত- শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি ॥ 

(চৈ: ভাঃ) 

আর একদিনের কথা। অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া 
জ্ীচৈতন্থ নীলাচলে বসিয়। আছেন । ভাবাবেশে দেহ তাহার কম্পিত 

হইতেছে, আয়ত নয়ন ছুইটি ঢুলুঢুলু। হঠাৎ শ্রীবাসকে ডাকিয়া প্রশ্ন 
করিলেন, “পণ্ডিত, আমায় বল দেখি, অদ্বৈতকে তুমি কেমনতর 

বৈষ্ণব ধলে মনে করো?” 
বড় বিপজ্জনক প্রশ্ন | কি ইহার উত্তর দেওয়। যায়? ক্ষণকাল 

ভাবিয়া ।চস্ভিয়! শ্রীবাস পণ্ডিত যে উত্তর দিলেন, প্রভুর তাহা মনঃগৃত 
হইল না| অর্ধবাহা অবস্থায় বৃদ্ধ পণ্ডিতের গালে ঠাস্ করিয়। তখনি 

এক চড় বসাইয়া দিলেন। 
অতঃপর ভাবাবেশে কাটিয়া গেল। শাস্ত গম্ভীর স্বরে প্রতু 

শ্রীবাস ও অন্তান্ত তক্তদের কাছে অছৈতের স্বরূপ মহিমা বর্ণনা 
করিতে লাগিলেন। ভক্তদের হ্াদয়ে অদৈত-তন্বটি চিরতরে সেদিন 
অস্থিত হইয়। গেল। 



ডা ভারতের লাধক 

প্রতি বংসরই আচার্য্য অন্তান্ত ভক্তদের সঙ্গে নীলাচলে উপস্থিত 
হন। প্রভূকে দর্শন করিয়া ও তাহার ঘনিষ্ঠ সান্সিধ্যে কিছুদিন 
অবস্থান করিয়া আবার ফিরিয়া আসেন কর্মক্ষেত্র গৌড়দেশে | 
সেখানে তিনি বিরাজিত থাকেন প্রভুর প্রবস্তিত ভক্তি আন্দোলনের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহকরূপে। 

সেবার আচার্যের এক ভক্ত তাহাকে সঙ্কটে ফেলিয়া দেন। 

এই তক্তটির নাম বাউলিয়া বিশ্বাস। এ সময়ে আচার্য্য প্রভুর 

আধিক অবস্থা খারাপ হইতে থাকে, এবং কোন একটি বিশেষ 
দেনার জন্য তাহাকে বড় বিপদাপন্ন হইয়া পড়িতে হয়। 

বাউলিয়। বিশ্বাস সরল মানুষ, গুরুর অর্থাতাব তাহাকে উদ্বিষ্ন 

করিয়া তোলে | তিনি মনে মনে ভাবিতে থাকেন, তাইতো, এত সব 

এশ্বরধ্যশালী ভক্ত ও রাজরাজড়৷ থাকিতে আচার্য্ের এমন হূর্গতি 

চলিতে থাকিবে? কোনক্রমে উড়িষ্যার অধিপতি প্রতাপরুদ্রের 

কানে একবার এ কথাটি তুলিতে পারিলেও ঝঞ্চাট চুকিয়! যায়। 
বাউলিয়৷ বিশ্বাস তাহাই করিলেন | প্রতাপরুদ্রকে আচাধ্যের 

অর্থকচ্ছের কথা জানাইয়া তিনশত টাকার সাহায্য তিনি চাহিয়া 
বজিলেন। 

কথাটি কি করিয়া যেন চৈতম্যদেবের কানে গেল, তিনি ক্রোধে 
গঞ্জিয়। উঠিলেন। সেবকদের আদেশ দিলেন, “ঠাখো, বিশ্বাস যেন 
কখনো! আমার কাছে না৷ আসে, আমি তার মুখদর্শন করতে চাইনে। 

শুদ্ধসত্ব অদ্বৈত আচার্ধ্যকে সে বিষয়ীর দান গ্রহণ করাতে চায়! 
জান্বে, আমার কাছে কোনদিন তার ক্ষম৷ নেই ।” 

প্রভুর এই দণ্ডীজ্ঞা! নীলাচল ও গৌড়ে আলোড়ন তূলিল | ভক্ত 
সমাজের সম্মুখে ইহা দেখ! দিল এক সতর্ক-সক্কেত রূপে । সকলেই 

বুঝিলেন-_প্রভুর আশ্রয়ে থাকিতে গেলে বিষয়ীর দান প্রতিগ্রহ 
কর। চলিবে না। 

বাউপিয় বিশ্বাসের এই দণ্ড অদবৈতের প্রাণে বড় বাজিল। 
প্রকৃত পক্ষে নিজের জন্য সে কোন সাহায্য চাহে নাই, চাহিয়াছে 

আচার্যোরই শুতার্থী হইয়!। 
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কিছুদিন পরেই নীলাচলে প্রভুর সহিত আচার্য্যের সাক্ষাৎ | 
আচার্য্য সকৌতুকে কহিলেন, “প্রভু, বাউলিয়া বিশ্বাসের ওপর 

তোমার এমন কৃপা, অথচ আমাদের দিকে তুমি একটিবার ফিরেও 
তাকাও না।” 

প্রভূ সহাম্তে উত্তর দিলেন, “আচার্য্য, তুমি সর্ব বৈষ্ণবের 
আশ্রয়স্থল, তৃমি তো নিশ্চিতরূপে আমার মতবাদ জানেো। প্রকৃত 

বৈষব হবে ঈশ্বরচরণে নিবেদিতপ্রাণ, ঈশ্বর প্রেমে সদা-উন্বত্ত। 
বিষয়কুপে পড়ে যে হতভাগ্য অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছে, তার কাছে 

সাহায্যের প্রত্যাশী হবে কেন? তোমার খণ শোধের জন্য রাজা 

প্রতাপরুদ্রের কাছে আবেদন যাবে কেন, বলতো? যোগক্ষেম 
বহনের প্রতিশ্রাতিতে যিনি আবদ্ধ, তোমার ভার যে তিনিই নিয়ে 

বসে আছেন। তবুও বাউলিয়া বিশ্বাস কেন এমন হঠকারিতা 
করলো? তাই তো। আমি তাকে দণ্ড দিয়েছি । অবশ্য তুমি ঠিকই 
বলেছো, এ দণ্ড তাকে দিয়েছি আমার আপন জন মনে করেই, সে 
তোমার ভক্ত ব'লে | বুঝেছি, ভক্তের এ দণ্ড তোমাকে বিচলিত 
করেছে । আচ্ছ! এবার আমি বিশ্বাসকে মার্জনা ক'রলাম। আর 

যেন কখনো! তার এমন কুমতি ন! হয় ।” 

ভক্ত জগদানন্দ পণ্ডিত সেবার নীলাচল হইতে গৌড়ে গিয়াছেন। 

তাহার মাধ্যমে বৃদ্ধ অছৈত শ্রীচৈতন্তের জন্য এক তরজ। পাঠাইলেন। 

প্রভৃকে কহিও আমার 

কোটি নমস্কার 
এই নিবেদন তার 

চরণে আমার 

--বাউলকে কহিও লোকে 

হইল আউল । 

বাউজকে কছিও হাটে 
না৷ বিকায় চাউল । 



৭০ ভারতের সাধক 

বাইলকে কহিও কাজে 

নাহিক আউল । 

বাউলকে কহিও ইহা 
কহিয়াছে বাউল । 

নীলাচলে প্রভু ভক্তদের সঙ্গে বসিয়৷ ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন, 
এমন সময় জগদানন্দ এই তরজাটি সেখানে আবৃত্তি করিলেন । 
বড় প্রহেলিকাময় আচার্যের এই তরজা। সকলেই চুপচাপ হইয়া 
বসিয়া আছেন। প্রভূ স্মিতহাস্তে সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, “বেশ, 

তাহার যে আজ্ঞা |” 

প্রভুর লীলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্মজ্ঞ স্বরূপ দামোদর নিকটেই 
ছিলেন। মনে তাহার বড় সন্দেহ উপস্থিত হইল। ব্যগ্র হইয়া 
কহিলেন, “প্রভু, আমরা কেউ এ হেঁয়ালীর মানে বুঝে উঠতে 

পারলুম না। আপনার কথাও বড ছুব্বোধ্য ঠেকছে । কৃপ! ক'রে 
সব খুলে বলুন |” 

উত্তর হইল, “ন্বরূপ, জানতো! অদ্বৈত আচার্য আগম শাস্ত্রে 
স্থপপ্ডিত। দেবতার আবাহন ও বিসঙ্জন, ছুই অনুষ্ঠানই তার জান! 
আছে। আচাধ্য বোধহয় একটা কিছু ইঙ্গিত জানাতে চেয়েছেন । 

কিন্ত তোমাদের মত আমিও সবট! বুঝতে পারিনি ।” 
প্রভু আসল কথাটা চাপিয়। গেলেও স্বরূপ বুঝিলেন, আচাধ্য 

তাহার দেবতার বিসঙ্জনের ইঙ্গিতই এই হেয়ালীর মাধ্যমে দিতে 
চাহিয়াছেন। স্বরূপের অনুমান মিথ্যা হয় নাই, অছৈতের এই 

তরজ। শ্রবণের পর হইতে প্রভু হইয়া উঠেন আরো অন্তমুখীন। 
গভীরার মধ্যে আপনাকে তিনি একেবারে গুটাইয়। নেন । 

কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিরোভাবের দিনটি ধীরে ধীরে আসিয়া 

উপস্থিত হয়। তিল তুলসী আর অশ্রঙজলে যে লীল! আচার্য 
ত্বরান্বিত করেন, আরব্ধ কাধ্যশেষে তাহারই উপর যবনিক। ক্ষেপণের 

কথাটি নিজেই তিনি ধ্বনিত করিয়া যান। 
প্রভু শ্রীচৈতন্তের লীল। সম্বরণের পরও দীর্ঘদিন অছৈত আচার্য 
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মরদেহে অবস্থান করেন। গৌড়ীয় বৈষব সমাজের অন্যতম স্তত্ত- 
রূপে এই বৃদ্ধ আচার্ধ্যকে সসম্মানে বিরাজিত থাকিতে দেখা যায়। 

ভক্তজনচিত্তে আচার্য্যের মেই দিব্য রূপটিই এসময়ে তাস্বর হইয়া 
উঠে, যে রূপটির ইঙ্গিত স্বয়ং শ্রীচৈতন্য তাহার প্রিয় সখা মুরারী 
গুপ্তের কাছে বহুকাল পূর্বে প্রকাশ করেন 

অদৈত আচার্য্য গোঁসাঞ্ ব্রিজগতে ধন্া। 
ততোধিক প্রিয় মোর কেহ নাহি অন্ত । 

আপনে ঈশ্বর অংশ জগতের গুরু । .. 

তার দেহে পুজ। পাইলে কৃষ্ণ পূজা পায়। 

(চৈ: মঙ্গল__লোচন ) 



শাখরদেন 
পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে, তারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা 'যায় 

নৃতনতর ভক্তিধর্মের অভ্যদয়। এই ধর্মের মূল তত্ব-_আরাধ্য পরম 
বন্ত শ্রীভগবান্ লীলাময়, প্রেমময় ও কৃপাময়। জাতিবর্ণের পার্থক্য 

তাহার কাছে নাই। ভক্তি প্রেমের উপচার নিয়া, একাস্ত শরণাগতি 
নিয়া, যে কোন শ্রেণীর সাধক তাহার আরাধনা করিতে পারে, 
পৌছিতে পারে তাহার দিব্যধামে। এই উদার সব্ধজনীন ভক্তি- 
ধন্মের আলোকধারা অচিরে ছড়াইয়া পড়ে সমাজের সব্ব স্তরে ; 

আধ্যাত্মিক উজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জনজীবনে জাগিয়৷ উঠে নৃতনতর 
মানবতা-বোধ । 

উত্তর ভারতে রামানন্দ ও তৎশিষ্য কবীর, পাঞ্জাবে গুরু নানক, 

মহারাষ্ট্রে নামদেব, তেলেগু দেশে বল্লভাচার্্য, গৌড় ও উড়িস্তায় 
চৈতন্ত-মহাপ্রভূ এই যুগে উৎসারিত করেন উদার তক্তিধর্্নের এক 
একটি বিপুল তরঙ্গ। আসামের বৈষ্ণব সাধক শঙ্করদেবও ছিলেন 
ইহাদের মত ভক্তি-আন্দোলনের এক পথিকৃৎ । 

ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ শঙ্করদেবের উপাম্ত | এই উপাস্যকে জন- 

মানসের সম্মুখে তিনি স্থাপিত করেন এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বররূপে । 
শ্রদ্ধাভক্তি, শরণাগতি ও নামধশ্মের মহিম প্রচারিত হয় তাহার 

সাধনপৃত জীবন ও বাণীর মাধ্যমে । তৎকালীন আসামের অনগ্রসর 
এবং বহুবিচ্ছিম্ন সমাজজীবনে তিনি আনয়ন করেন ভক্তি-প্রেমের 

বিপুল জোয়ার । সর্ব ভারতের ভাগবত ধর্ম্মের সঙ্গে প্রাস্তীয় রাজ্য 
আসামের আত্মিক যোগবন্ধনটিও গড়িয়। উঠে শঙ্করদেবের সাধনা ও 
অধ্যাত্-সাহিত্যের মধ্য দিয়া । 

শঙ্করের জন্বস্থানের নাম আলিপুখুরি। বর্তমান আসামের নওগ 
শহর হইতে যোল মাইল দূরে এই গ্রামটি অবচ্থিত। ১৪৬৩ ধুষ্টাকে 



শহরদেব বি 

প্রসিদ্ধ ভূইয়া বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।১ পিতার নাম কুস্থমবর, 
মাতা_ সত্যসন্ধ্যা। পিত। ও মাতা! উভয়েই ছিলেন ধর্মপ্রাণ, সেবা- 
পুজার মধ্য দিয়! ঈশ্বর দর্শনের অভিলাষ তাহার! পোষণ করিতেন। 

সম্তান প্রসবের কয়েক দিনের মধ্যেই জননী সত্যসন্ধ্যার আস্তিম- 

কাল উপস্থিত হয়, ইষ্টবিগ্রহ শঙ্করের নাম জপ করিতে করিতে তিনি 
তন্থু ত্যাগ করেন। তাই ত্বাহার নবজাত শিশুর নাম রাখা হয় 

শঙ্কর । গৌরকাস্তি, অপরূপ রূপলাবণ্যময় এই শিশু, দর্শনমাত্রেই 
লোকের মন কাড়িয়া নেয়। মাতৃহীন শঙ্করের লালন-পালনের 

তার সযত্বে গ্রহণ করেন তাহার বৃদ্ধা পিতামহী । 

শঙ্করের পূর্বপুরুষ ছিলেন ধনী সম্ত্ান্ত ভূম্যধিকারী। তাহাদের 
বলা হইত শিরোমণি ভূইয়া, অর্থাৎ ভূইয়াদের মধো ধনে মানে ও 
কীর্তিকলাপে তাহার। ছিলেন শ্রেষ্ঠ। 

ত্রয়োদশ শতকে মহারাজ বল্লাল সেন কান্তকুজ হইতে পাঁচটি 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও পাঁচটি সৎ কায়স্থ গৌড়দেশে নিয়া আসেন। এই 
কায়স্থদেরই কয়েকটি উত্তর পুকষ পরবর্তীকালে আসামে আসিয়া 
বসনাস করেন। আসামের অন্যতম রাজ ছুর্লণভনারায়ণ গৌড়ের 
অধিপতি ধশ্মনারায়ণের নিকট অনুরোধ জানান, কনৌজী ব্রাহ্মণ ও 
কায়স্থদের কয়েকটি পরিবারকে যেন আসামে যাওয়ার অনুমতি 

১ অনেকের মতে, শক্করদ্বেব জন্মগ্রহণ করেন ১৪৪৯ থুষ্টাকে। কিন্ত 

আসামের! এতিহাসিক শ্তর এডওয়ার্ড গেইট এই জন্ম-সাল নদ্ধে স্দিহান। 

তাহার ধারণা আরো! ৩০৪* বৎসর পরে শঙ্করদেব ভূমিষ্ঠ হন। 
অনিরুদ্ধ ছাড়া কোন অসমীয়া! জীবনীকারই শঙ্বরের জন্ম-সাজ লিপিবদ্ধ 

করেন নাই। অনিরুদ্ধ লিখিয়াছেন, শঙ্করের জন্ম হয় ১৩৮৫ শকে অর্থাৎ 

১৪৬৩ থৃষ্টান্ধে। ডঃ বিমানবিহাারী মন্জুষদার বলেন, শক্ষরদেবের জীবনের 
অধিকাংশ ঘটন! ঘটিয়্াছিল, অহোম রাজ! চুহ-মুজ (১৪৯৭-১৫৩৯) এবং 
কোচরাজ নরনারায়ণের রাজ্যকালে ( ১৫৪*-১৫৮৪ ); সেই জন্ত মনে হুয় 
হয়তো প্রচলিত ১৪৪৯ থুষ্টাব্ের পরিবর্তে অনিরুদ্ধ কথিত ১৪৬৩ থৃষটাবকে 

শঙ্বরদ্বেবের জন্ম-সাল ধরা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।--উজ্জীবন, বৈশাখ, ১৩৭৩। 



ণ৪ 'ভারতের সাধক 

দেওয়া হয়। তদন্থুযায়ী গৌড়রাজ একদল সদাচারী ব্রাহ্মণ ও 

কায়স্থকে সপরিবারে আসামে প্রেরণ করেন । নবাগত এ কায়স্থদের 
মধ্যে কেহ কেহ নওগঁ। জেলার মৈরাবাড়ী অঞ্চলে নিজেদের বাসভূমি 
গড়িয়া তোলেন। আসামের রাজার! ইহাদের কর্মদক্ষতায়' তুষ্ট 
হইয়া কোন কোন মৌজার শাসনভার অর্পণ করেন এবং ভূয়! 
উপাধিতে ভূষিত করেন । 

শহ্করের পূর্বপুরুষ চণ্তী ভূঁইয়া ছিলেন একজন কৃতী পুরুষ | 
তাহার পরবস্তাঁ বংশধর রাজধর প্রভূতিও ছিলেন খাতনাম। ভূম্যধি- 
কারী। নিজ পিতৃপুরুষের পরিচয় দিতে গিয়! শঙ্কর পয়ার ছন্দে 
তাহার অসমীয়া ভাগবতে লিখিয়াছেন £ 

বরদয়া নামে গ্রাম শস্তে মতস্তে অনুপাম 

” লোহিত্যর অতি অন্ুকুল। 

সেই মহা গ্রামেশ্বর 'আছিলস্ত রাক্ষধর 

কায়স্থ কুল পদ্মফুল ॥ 

তানে পু স্ূ্ধ্যবর মনা বড দেশধর 
দানী মানী পরম বিশিষ্ট । 

যার যশ এতো জলৈ জয়ন্ত মাধবদলৈ 
ছুই তাই যাহার কনিষ্ঠ ॥ 

তানে পুজ কুলোদ্ধার ভৌমিক মধ্যত পাল 

প্রসিদ্ধ কুন্ুুম নাম যার। 
তানে সত শিশুমতি কৃষ্ণপায়ে করি নতি 

বিরচিল শঙ্করে পয়ার ॥ 
(১২০০১--২ ) 

এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, শঙ্করদেবের পূর্বপুরুষ রা প্রতিষ্ঠীবান্ 
ভূম্যধিকারী ছিলেন । অনেকের মতে, তাহার। ছিলেন প্রতাপশালী 
বার ভূ'ইয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! শক্করের পিতা কুন্থমবরের সময়ে 
পরিবারের পূর্ব ধন-মানের গৌরব হাস পাইয়াছিল বটে, কিন্ত তিনি 
একজন সম্পন্ন জমিদার এবং সদাচারী ও ধান্মিক বলিয়া নিজ অঞ্চলে 
পরিচিত ছিলেন। 



শক্করদেব ৭৫ 

মাতৃহীন বালক পিতামহীর আদর-যত্বে যেমন লালিত হইতে 

থাকে, তেমনি তাহার পড়াশুনার স্ৃব্যবস্থাও গোড়া হইতে কর 

হয়| নিতান্ত বালক হইলেও, এই বয়সেই শঙ্করের চালচলন ও 

কথাবার্তায় ফুটিয়া উঠে নান! বৈশিষ্ট্য । পূর্ব্ব জন্মের শুভ সংস্কার 
নিয়া সে জন্মিয়াছে | সেই সঙ্গে লাভ করিয়াছে অসামান্য মেধা ও 

প্রতিতা। এক একদিন বালকের প্রশ্নে ও কথাবার্তায় বলকিয়া উঠে 

তাহার প্রতিভার দীপ্তি, ব্ধীয়ান পণ্ডিত লোকেরাও ইহ। শুনিয়া 
বিস্মিত হইয়া যান। কবিতা রচনার শক্তিও স্ফুরিত হইতে দেখা 
যায় এই কচি বয়সেই | যুক্তাক্ষর শঙ্কর তখনো শিখে নাই কিন্ত এই 

সময়েই সে রচনা করে তাহার প্রসিদ্ধ কবিতা--'করত্ল কমল 

কমলদল নয়ন। সকলেই সোংসাহে বলাবাল করিতে থাকেন, 

“এ বালক বাকৃদেবীর অনুগৃহীত, আশিস্ প্রাপ্ত , উত্তরকালে অবশ্যই 

এ প্রসিদ্ধি লাত করবে অসামান্য কবিরূপে ॥ 

বারে বৎসর বয়সে শঙ্করকে ভণ্তি করা হয় পণ্ডিতবর মনেন্দ্র 
কন্দলীর চতুষ্পাঠীতে। সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দ্ধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রে 
এই আচার্য পাঁরঙ্গম। কিশোর ছাব্রও তেমনি বিস্ময়কর ধাঁশর্ভির 
অধিকারী । তাই কয়েক বংসরের মধ্যেই নান। শাস্ত্রে সে ব্যুৎপন্ন 
হইয়। উঠে। আচাধ্য মহেক্দ্র কন্দলী নিজে ভক্তিমান্ তাই তক্তি- 
শাস্ত্রের চর্চায় তাহার উৎসাহ বেশী। তাহার এই ভক্তি প্রবণতার 

প্রতাব কিশোর ছাশ্র শঙ্করের উপরও বেশ কিছুটা আসিয়। পড়ে। 

নবীন ছান্বরের পাণ্ডিত্য এবং বিশেষ করিয়৷ তক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়নে 

তাহার আগ্রহ দেখিয়া প্রবীণ আচাধ্যের হৃদয় আনন্দে গৌরবে পূর্ণ 
হইয়া। উঠে | 

কয়েক বংসর পরে শঙ্কর চতুষ্পাঠীর পাঠ সমাপ্ত করেন, শুরু 
করেন হিন্দুধর্মের উচ্চতর দর্শনের তত্বালোচন।। 

ভক্তি ও প্রেমের শুভ সংস্কার নিয়। তিনি জন্মিয়া্ছেন। শিক্ষক 

মহেন্দ্র কন্দলীর সান্নিধ্য ও প্রভাবও তাহার ভক্তিপ্রবণতা আনেক 

পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে । কিন্ত তরুণ পণ্ডিত শঙ্করের জিজ্ঞাস মন 



এড ভারতের সাধক 

জীবনের দিক্দর্শন সম্পর্কে, পরমতত্ব সম্পর্কে, এখনে স্থিরভূমি প্রাপ্ত 
হয় নাই, প্রত্যয় ও নিঃসংশয়তার ভিত্তি তাহার জীবনে গড়িয়া 

উঠে নাই। 

মানব মনের চিরস্তন জিজ্ঞাসা শঙ্করকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। 

পরম সত্যের পথসন্ধান ও আত্মিক উপলব্ধির জন্য তিনি ব্যাকুল 

হইয়! উঠিয়াছেন। দিনের পর দিন উঠে চিন্তার তরঙ্গরাশি,_জীব 

কোথা হইতে সংসারে আগত হয়, এই স্থষ্টি প্রপঞ্চের সহিত স্থ্টিকর্তা 
ভগবানের কি সম্পর্ক, কোথায়ই বা তাহার যোগস্থত্র ? জীব 'ও 

ভগবানের মিলন কি সম্ভব? যদি সম্ভবই হয়, তবে তাহার পন্থা 
কি? কাহার সাধন প্রণালী তিনি অনুসরণ করিবেন, কোথায় সেই 

পরম কারুণিক দিকৃদিশারী ? ৃ 
এই সময়ে কিছুদিনের জন্য এক পরিব্রাজনরত যোগীর সাহচর্য 

তিনি লাভ করেন। ইহার নিকট হইতে আসন প্রাণায়ামের গুঢ 
তত্ব জানিয়া নিয়া শুর করেন যোগসাধন!। 

শঙক্করদেবের প্রামাণিক জীবনচরিত-লেখক দৈত্যারি ঠাকুর এই 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £ 

প্রাণ অপান সমান উদান 
আদি করি বায়ুচয়। 

বশ্ট করিলস্ত, চলাইবে পাবস্ত 

যি বায়ু যৈত লাগয় ॥ 
বায়ুক ক্ষেপিয়া, উপাসে ধরিয়া 

আসন ভিরি হরিষি। 

থাকস্ত সদায়, সুনিশ্চয় কায় 

দিন ছুই চারি বসি ॥ 

কিন্তু এই যোগসাধনার পথ বেশী দিন তিনি অনুসরণ করেন 

নাই। নিজ অন্তরের গভীরে অবগাহন করিয়া অচিরে বুঝিতে পারেন, 

তক্তিপ্রেম সাধনার দিকেই তাহার প্রধান প্রবণতা । ভক্তিপ্রেমের 
সাত্বিক সংস্কার নিয়! তিনি জন্মিয়াছেন, এবং এই সংস্কারই অনিবাধ্য- 
রূপে এবার আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে তাহার সাধন ল্লীবনে। 



শঙ্করদেব গণ 

অতঃপর কয়েকটি বৎসর শঙ্কর গভীরতাবে ভারতের পুরাণ-শান্তরসমূহ্থের 

আলোচনায় নিবিষ্ট হন, তক্তিধর্দের নিগৃঢ তত্ব ও তথ্য উদঘাটনে 
হন যত্ববান | 

শঙ্করের তখন বাইশ বংসর বয়স | মনে সঙ্কল্প স্থির করিলেন, 
এবার কিছুদিনের জন্য সাবা ভারতের তীর্থ পরিত্রাজনে তিনি 

বহির্গিত হইবেন। বিশেষ করিয়! বিষুর পাদপীঠ গয়াধাম ও কৃষ্ণের 
লীলাভূমি দর্শন করার জন্য মন বড় ব্যাকুল হইয়। পড়িয়াছে। 

কিন্তু সঙ্কল্প সাধনের পথে সেদিন বাধা পড়িয়া! গেল। পিত৷ 

হঠাং তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, “তোমার সঙ্গীদের কাছে শুনলাম, 
তুমি নাকি তীর্ঘভ্রমণে যাবার জন্ত ব্যস্ত হয়েছে 1” 

“আজ্রে হা, মনট। বড়ই ব্যাকুল হয়েছে” সবিনয়ে শঙ্কর 
নিবেদন করেন । 

“বাবা, এতো খুব ভালো কথা । কিন্তু তার সময় তো৷ এখন নয়, 

অনেক পরে । তীর্থ পরিব্রাজনের বয়স হয়েছে বরং আমার । আমি 

বৃদ্ধ হয়েছি । তুমি বয়সে নবীন, এখন তোমার সম্মুখে রয়েছে অনেক 
কিছু কর্তব্য । আগে সেসব সমাপন করো, তারপর তীর্থে বেরুবে।” 

“কিন্ত বাবা, আমি যে-_-” 

“না, আর কিন্তৃ-টিস্ত নয়| এ বয়সে তোমার তীর্থে তীর্ষে 
বেড়িয়ে বেড়ানো চলবে ন1। | হ্যা, আমি স্থির করেছি, এবার তোমার 

বিবাহ দেবো । স্থুপাত্রীও পেয়েছি | বিবাহের পর তুমি সংসারী 
হও, প্রয়োজনীয় বিষয়-কণ্ম গ্যাখো, পিতা! ও পিতৃপুরুষের বাঞ্ছিত 
পুণ্যকণ্ম সম্পন্ন করো | তারপর কর্তব্যকর্্ম সব সমাধা ক'রে প্রবীণ 
বয়সে তীর্ঘভ্রমণ করবে | এই আমি চাই ।” 

পিতার নির্দেশ অমান্য করা চলে ন1। কিছুদিনের মধ্যেই শঙ্করকে 

বিবাহ করিতে হইল | পত্রী হূর্ধ্যবতী যেমনি রূপবতী তেমনি সর্ব 
গুণসম্পন্না, পতির উচচাদর্শ ও ধর্মজীবনের সহায়িকারপেই তিনি 

তাহার পাশে আসিয়৷ ঈরাড়াইলেন। 



পণ ভারতের সাধক 

কিন্ত শঙ্করের এই গারস্থ্া জীবন বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই, 

বিবাহের চার বংসর পরে সুর্য্যবতী এক শিশুকন্ত। রাখিয়! ইহধাম 

ত্যাগ করেন। কিছুদিনের মধ্যে পিতা কুমুমবরও প্রস্থান করেন 

পরলোকে। 

পর পর এই ছুইটি শোকের আঘাত শঙ্করকে মুহামান করিয়া 
ফেলে, জীবনে জাগিয়া উঠে তীব্র বৈরাগ্য ও নিবে্ধেদ। 

চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া সন্গ্যাস গ্রহণ করিবেন, তীর্ঘে তীর্ঘে 
ঘুরিয়া বেড়াইবেন, এই ইচ্ছাও এসময়ে তাহার মনে জাগ্রত হয়। 
কিন্ত এইসঙ্গে পিতার নির্দেশটিও স্মরণে আসিয়া যায় । "সংসারের 

প্রধান কর্তব্যগুলি সমাপন করার পর পরিব্রাজন বা তীর্থ দর্শন 

করবে' এই কথাটিই বিশেষভাবে তিনি বলিয়া গিয়াছেন। তাই 
শঙ্করকে আরও কয়েক বসর অপেক্ষা করিতে হইল । অতঃপর কন্য। 

মন্ুর জন্য হরি নামক এক সছংশীয় কায়স্থ যুবককে পান্ররূপে তিনি 
নির্বাচন করিলেন এবং তাহার বিবাহ দিলেন। এবার আসে 

শঙ্করের বিদায়ের পালা । বিশ্বস্ত অনুচরঘয় জয়স্ত ও মাধব দলই-কে 

ডাকিয়া কহিলেন, “আমি দীর্ঘ দিনের জন্য তীর্থ পরিব্রাজনে যাচ্ছি। 

সারা ভারতে আমায় ঘুরে বেড়াতে হবে । * পথে বিপদের অস্ত নেই, 
আর কোন দিন দেশে ফিরে আসবে! কিনা! তাও জানিনে । আমার 

কম্তা আর আত্মীয়-স্বজনেরা রইলো, তোমরা সতর্কভাবে তাদের 

দেখাশুনা! করবে! আমার জমিদারী ও বিত্তবিষয় বক্ষণের তারও 

রইলো তোমাদের ওপর । তোমরা আমার বিশ্বস্ত ও নেহভাজন ; 

প্রঞ্কত ধর্শবুদ্ধি নিয়ে আমার কর্তব্য কাজ তোমর। চালিয়ে যাবে। 

শ্রীভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন|” 
বহু অনুরোধ উপরোধেও শঙ্করকে সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত কর! 

গেল না। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের। অগত্যা নিরস্ত হইলেন । 
অতঃপর প্রায় বারো বৎমর তিনি আসামের বাহিরে নান! 

তীর্থে ও সাধনগীঠে অবস্থান করিয়াছেন এবং এই দীর্ঘ বৎসর 
ব্যাপিয়া তাহার অনুচরদ্বয় নিষ্ঠাভরে পালন করিয়া গিয়াছেন 
ঠাহাদের গুরুদায়িত্ব । 



শঙ্গরদেব ৪ 

শহরে তীর্থ দর্শনে চলিয়াছেন, এই সংবাদ গ্রামে রটিয়া গেল। 

'আচাধ্য মহেন্দ্র কন্দলী তাহার কাছে ছুটিয়! আসিলেন, কহিলেন, 
“বৎস, আমি বুদ্ধ হয়ে পড়েছি। ভারতের বৈষ্ণব তীর্থগুলে। পরি- 
ক্রমা করবো, এ সাধ বহুদিনের । তুমি তীর্থে যাচ্ছো, আমায়ও 
তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো । 

শিক্ষাপ্তরুর এই অনুরোধ রক্ষায় শঙ্কর সানন্দে সম্মত হইলেন । 
আরো পনের ষোলজন সঙ্গীও এ সময়ে জুটিয়া গেল। এবার শুরু 
হইল তাহাদের বনু আকাতিক্ষত তীর্থযাত্রা । শঙ্করের এই তীর্ঘদর্শনের 

বিস্তারিত তথ্য ও কাহিনী তাহার বিতিম্ন চরিতকারের লিখিয়। 

গিয়াছেন।১ যেসব বৈষ্বতীর্ঘগুলি এ-সময়ে তিনি পরিক্রমা করেন 
তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সীতাকুণ্ড, গয়া, পুরী, কাশী, প্রয়াগ, 

মযোধা?, মথুরা বৃন্দাবন, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি । 

সঙ্গীরা মোটামুটিভাবে তীর্থ দর্শন সমাপ্ত করিয়! দেশে ফিরিয়া 

আসেন । কিন্তু শঙ্কর তাহার পরিব্রাজনে রত থাকেন বারো বৎসর 

ব্যাপিয়া। এই দীর্ঘ বংসরগুলি তিনি শুধু বৈষ্ণবদের প্রধান প্রধান 
তীর্থ ও দেববিগ্রহ দর্শন করিয়াই অতিবাহিত করেন নাই, যেখানে 

যে দেবমন্দির বা সাধনপীঠে গিয়াছেন সেখানকার সাধক ও শাস্ত্র- 
বিদ্দেব সহিত মিলিত হইয়াছেন। বিশেষ করিয়া প্রেম-তক্তি 

আন্দোলনের কেন্দ্রগুলিতে গিয়া সিদ্ধ মহাত্মাদের সান্নিধ্যে তিনি 

বাস করিয়াছেন, তাহার অন্থুসন্ধিস্থ ও তত্বান্বেবী মন তৃপ্ত হইয়াছে 

তাহাদের উপদেশ ও তত্ব ব্যাখ্যানে । 

এই সময়েই শঙ্করের জীবনে ঘটে বন্ুবাঞ্থিত গুরুর আবির্ভাব। 

দীক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে সদ্গুরু তাহাকে প্রদর্শন করেন শুদ্ধাভক্তির 
সাধন পথ । বিদায়কালে নির্দেশ দেন, “বৎস, আমি আশীব্বাদ করি, 

শুদ্ধাভক্তির পথ অনুসরণ ক'রে তুমি ইষ্টলাত করো । ভক্তির যে 

১ শক্করের চরিতকারদের মধ্যে উল্লেখষোগ্য- রাষচরণ ঠাকুর ও তৎপু্ 

দৈত্যারি ঠাকুর, ভূষণ ছিজ, রামানন্দ দ্বিজ, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি । 



৮৪ ভারতের সাধক 

শুভ সংস্কার ও শুভ বীজ তোমার ভেতর অস্কুরিত হয়ে রয়েছে, 

অচিরে তা সফল হয়ে উঠুক, চৈতন্যময় হয়ে উঠুক |” 
বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া, বৈষঃবীয় সন্ন্যাস নিতে শঙ্কর বড় ব্যাকুল 

হইয়াছেন। একথা নিবেদন করায় গুরুদেব কহিলেন, “বৎস, বিধি- 
নির্দিষ্ট বহু কাজ তোমায় সংসারে থেকে করতে হবে । সংসার 
জীবনে থেকে, সংসারকে ভগবৎ-সংসারে পরিণত করার কাজে তুমি 
আত্মনিয়োগ করো, এই আমি চাই। সর্ধদ] স্মরণ রাখবে, পরম 
কারুণিক বিষু বা তার অবতার কৃষ্ণই হচ্ছেন মানবের উপাস্য, 
মানবের ইষ্ট|। এই পরমপ্রভুর একান্ত শরণ নিয়ে, সর্বত্র নামধর্মের 
প্রচার করো, নামযজ্ঞ উদ্যাপন করে৷ ৷ নামী আর নাম অভেদ, এই 

পরম জ্ঞান ছড়িয়ে দাও আসাম রাজ্যের সর্বত্র ৷ ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ, আর 
তাঁর জীবন ও বাণীর তাষ্তগ্রন্থ শ্রীভাগবত তোমার সহায় হবেন।” 

শঙ্কর যখন দেশে ফিরিয়। আমিলেন, তখন তিনি এক নিষ্ঠাবান 

বৈষব ও উদীয়মান্ ধর্্মনেতা। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের তীর্থ পরিব্রাজন 
এবং সিদ্ধ সাধুসস্ত ও তাত্বিকদের সাহচধ্য ও কৃপা তাহাকে পরিণত 

করিয়াছে এক আত্মপ্রত্যয়শীল সাধকে ৷ বৈষ্ণবীয় সাধনার দৃঢ়ভমি 
তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, জীবন সমক্ষে উন্মে(চিত হইয়াছে শ্রীভগবানের 

অম্বতলোকের সিংহদার | 

দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া আদিষ্ট কর্মে ব্রতী হইতে শঙ্কর দেরী 

করেন নাই। সংসারী জীবনযাপন করিয়া সংসারকে নামধর্থ্ে 

উজ্জীবিত করিতে হইবে, কৃষ্ণের সংসারে পরিণত করিতে হইবে । 
তাই দ্বিতীয়বার তিনি দার পরিগ্রহ করিলেন । আলিপুখুরির বসবাস 
উঠাইয়া দিয়া; নিকটেই বরদোয়া গ্রামে স্থাপন করিলেন নৃতন ভবন ও 
প্রচার কেন্দ্র । শুরু করিলেন ব্যাপকভাবে নামদীক্ষা দান। নবদীক্ষিত 

শিষাদের সহায়তায় বরদোয়াতে একটি সত্তর ব৷ মঠ নিশ্মিত হইল এবং 

প্রবপ্তিত হইল একটি নাম-ঘর। এই নামঘরে জাতিবর্ণ নিধিবশেষে 
গ্রাম সন্নিহিত সাধারণ মানুষেরা সমবেত হইত, নাম-কীর্তনে ও নাম- 

ধর্মের মাহাত্ম্য শ্রবণে দিনের পর দিন হইত নব প্রেরণায় উদ্বদ্ধ। 



শঙ্করদেেব ৮১ 

আচার্ধ্য জীবনের এই প্রথম পর্য্যায় হইতেই শঙ্কর পরিচিত হইয়া 
উঠেন শঙ্করদেব নামে, তাহার প্রচারিত তক্তিধম্ম অভিহিত হয় 
“একশরণ ধন্ম' নামে । 

তাহার নব প্রচারিত ধর্মের মূল কথা, এক ও অদ্বিতীয় পরম 

পুরুষ হইতেছেন বিষ্ণু বা তাহার অবতার শ্রীকৃষ্ণ । এই অদ্ধিতীয় 
পরম পুরুষের চরণেই নিতে হইবে একান্ত শরণ, উৎসর্গ করিতে 
হইবে মানবজীবন। শঙ্করের একশরণ ধর্মে অপর উপাস্ত বা ইঞ্টের 
স্থান নাই। নিজের শুদ্ধাতক্তি ও শরণা গতিকে বিশুদ্ধ রাখার জন্ত, 
এককেক্দ্রিক রাখার জন্য একশরণীয়া ভক্তেরা কখনো! অপর ইঠ্ট বিগ্রহ 
বা দেবীর উপাসনা করিবে না, অপর দেবমন্দিরে যাতায়াত করাও 
চলিবে না। অন্যথায় তক্তিসাধন! তাহাদের হইবে বিস্রান্ত, পথচ্যুত। 

“একশরণ ধর্মে ভগবান্ ও তাহার ভক্তের মধ্যে কোন চাওয়া- 
পাওয়ার স্থান নাই, সুখ-স্থববিধা আদায়ের প্রশ্নও সেখানে অবাস্তর ৷ 

ভক্ত ত্যাগতিতিক্ষা! বরণ করিবেন আর ভগবান্ তাহার জন্ঠ পুরস্কার 
বিধান করিবেন, এমন কথাও সেখানে উঠে না। এই ধর্মের মূল 
লক্ষ্য-_তক্ত সাধক ধৈধ্য ও নিষ্ঠা! নিয়! দৃঢ়পদে, ধীরে ধীরে, অধ্যাত্ম- 
উজ্জীবনের পথ ধরিয়৷ অগ্রসর হইবেন, নুতনতর অধ্যাত্মচেতনায় 
উদ্ধুদ্ধ হইবেন এবং নিজের দেহ মন প্রাণ সাপিয়া দিবেন পরম প্রভুর 
শ্রীচরণে২ |” 

নামকীর্তন ও প্রচারের তরঙ্গ উদ্বেল হইয়। উঠিয়াছে, বরদোয়ার 
সত্র ও নামঘরে ভক্ত নরনারীর ভীড়ের অস্ত নাই। চারিদিকে তখন 
শঙ্করদেবের নৃতন ভক্তিধন্ম নিয়া চা্ঙ্য পড়িয়া গিয়াছে । কিন্ত 
শহক্করদেবের মনে উৎকগ্ঠার অবধি নাই। যে মহান্ এশ্বরীয় কর্ম 
তিনি উদযাপিত করিতেছেন, যে আন্দোলন শুরু হইয়াছে, তাহাকে 
দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন | নব উৎসাহ, উদ্দীপনা ও 
তাবালুত৷ কিছুদ্দিন পরে স্বাভাবিকভাবেই স্তিমিত হইয়। আসিবে । 

১ শঙ্করদ্বেব : বৈফব সেইপ্ট. অব. আসাম--বিরিফ্কুমার বড়ুয়া 
২ শঙরদেব ( চৈতন্ত টু বিবেকানন্দ £ অন্ততূ্ত প্রবন্ধ) _বাণীকান্ত কাকতি 
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তাছাড়া, তাহার নৃতন ধর্মের বিরোধী শক্তিগুলিও কম সক্রিয় নয়। 
শঙ্কর জাতিবর্ণ নির্বিশেষে জনসাধারণকে তাহার তক্তি আন্দোলনে 
টানিয়া আনিতেছেন, ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও পাগাদের প্রাধান্য খর্বব 
করিতেছেন । ইহার ফলে অচিরে শুরু হইবে বিদ্বেষ ও সংঘাত | .এ 
সম্পর্কে অবহিত না৷ হইলে, উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে 

বিপদ অনিবাধ্য। 
এজন্য দরকার তাহার এই নূতন তক্তিধর্ট্নের একটা তাত্বিক 

ভিত্তি। এই ভিত্তির উপর তাহার প্রচারিত উদার ও সর্বজনীন 

তক্তি আন্দোলন স্থায়ীভাবে গড়িয়! উঠিবে । এজন্য ভাগবত পুরাণের 
সাহায্য তাহাকে নিতে হইবে । ভাগবতের আলোন্ে, প্রভু শ্রীকষের 

জীবনলীল। ও অমুতময় বাণীর নৃত্তন ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া বিস্তারিত 
করিতে হইবে তাহার এই নবধর্ম। কুষ্খভক্তিকে তিনি ছড়াইয়া 
দিবেন সমাজের সর্বস্তরে, 'একশরণীয়া ভক্তিধন্মকে জনমানসে 

করিবেন স্ুপ্রতিষ্ঠিত। 
তাছাড়া, এই মহান্ কম্মব্রত উদ্যাপনের জন্য চাই একট! দৃঢ়মূল 

আভ্যন্তরীণ সংগঠন । স্থির করিলেন, দেশের প্রতিটি অঞ্চলে গঠিত 
হইবে একটি করিয়া সত্র বা মঠ, এবং প্রতি শহরে জনপদে প্রতিষ্ঠিত 

হইবে নামঘর - যেখানে ব্রাহ্মণ শুর্র ধনী নির্ধন, শুদ্ধাচারী সাধক ও 

পাপাচারী পাষপ্তীরা, সবাই মিলিততাবে করিবে নায়কীর্তন, প্রাণ 

ভরিয়া শ্রবণ করিবে পরম প্রভুর পুণ্যময় লীলাকথা । 
প্রচার ও সংগঠনের কাজে শঙ্করদেবকে দিনের পর দিন বন্ুতর 

বিপদ ও বাধ। বিদ্বের সম্মুখীন হইতে হয়, কিন্তু সব কিছুই তিনি 
অতিক্রম করেন আপন আত্মিক শক্তির বলে । ধর্ম দেশ ও জাতির 

উজ্জীবন, নিপীড়িত মানবের কল্যাণ সাধন, হইয়া উঠে তাহার 

জীবনের এঁশী নিষ্দিষ্ট ব্রত। 
আসামের এই সময়কার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে 

চলিয়াছে দ্বন্দ সংঘর্ষ ও অবক্ষয়ের যুগ । সমগ্র আসাম বহুতর স্বাধীন 

খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত | দূর পূর্বাঞ্চল চুটিয়দের শাসনাধীন, দক্ষিণ-পূর্বে 
বৃছিয়াছে কচরীদের অধিকার । ইহাদের আশেপাশের স্থান ক্ষুদ্র 
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ক্ষুদ্র ভূইয়াদের কর্তৃত্বাধীন। দূর পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ছিল কামত৷ 
রাজ্যের শীসন। সে-সময়ে উহা! কুচবিহার নামে পরিচিত । কোচ 

রাজারা সেখানকার শাসনদণ্ড ধারণ করিয়া আছেন, আর ব্রহ্ষপু্র 
উপত্যকার অবশিষ্ট অংশ রহিয়াছে অহোমরাজের অধিকারে । 
আসামের জনজীবন এইরূপ বন প্রতিযোগী রাজশক্তির দ্বারা বহু- 

বিচ্ছিন্ন | 
এসময়কার ধর্মীয় জীবনে, সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব- তান্ত্রিক 

ধন্মের। কিন্ত এই ধর্ম প্রধানতঃ সীমিত রহিয়াছে রাজা, রাজপুরুষ, 
পুরোহিত ও সমাজের উচ্চতর বর্ণের মধ্যে । লক্ষ লক্ষ দরিদ্র অশিক্ষিত 
জনগণ এই ধন্মের নিগুঢ়তত্ব বুঝিতে অক্ষম । খগুজাতীয় লোকের! 
হিন্দুধশ্মের কিছুই জানে না, বরং ভূত প্রেত ও বৃক্ষপুজায়ই তাহার! 
বেশী বিশ্বাসী । 

সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যে অন্তরধর্ম ও তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপের 
প্রচলন রহিয়াছে বটে, কিন্তু এই অন্ত্রধ্ম এবং সাধনার মধ্যেও 
এসময়ে দেখ দিয়াছে নান। অনাচার । তন্ত্রের উচ্চতর নিগুঢ সাধন 
সম্পর্কে প্রকৃত মূল্যবোধ অনেকেরই নাই, বহু সাধক ও পুরোহিত 

ধন্মের নামে লপ্ত আছেন পাপকম্ম, ভোগলিগ্ন। ও ব্যভিচারে | 

এই প্রসঙ্গে আসামের তন্ত্রগাঠ ও তন্ত্রসাধনার পটভূমিকাটি একটু 
দেখিয়া নেওয়। দরকার | পৌরাণিক যুগে আসামের নাম ছিল কামরূপ 
রাজ্য, রাজধান ছিল প্রাগজ্যোতিষপুরে _ বর্তমানে যাহা গৌহাটি 
নামে পরিচিত । প্রাচীনকাল হইতেই এখানে তন্ত্রধন্মের প্রচলন ছিল। 

রাজারা ও উচ্চবর্ণের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ছিলেন তন্ত্রমতেরই ধারক 

বাহক। নীলাচল ব! কামগিরিতে স্থাপিত ছিল দেবী কামাখ্যার 

পীঠস্থান। এই শক্তিপীঠের তান্ত্রিক সাধনা ও আচার অনুষ্ঠানই 
উদ্ধুদ্ধ করিত তৎকালীন রাজরাজড়া, অমাত্য ও আচাধ্যদের । মহা 

ভারত এবং অন্যান্য কয়েকটি পুরাণশাস্সে, বিশেষত কালিক। পুরাণে, 
কামরূপের তান্ত্রিকতার নান। কাহিনী পাওয়া যায় ।১ 

এনসাইক্লো পিিয়া অব. এখিকৃস্ আযাগ্ড রিলিজিয়ন (২-১৩৩। 
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প্রখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউএনথ. সিয়াং সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে 
ভারতে আগমন করেন । তাহার বর্ণনা হইতে আমর! সমকালীন 

আসামের ধর্ম ও সংস্কৃতির কিছুটা তথ্য পাই। কুমার ভাস্করবর্মমণ 

তখন কামরূপের রাজা । রাজ৷ ও উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরা তান্ত্রিক হিন্দু 
ধর্মের অনুগামী, আর দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ রহিয়া 

গিয়াছে ধন্মীয় গণ্ডীর বাহিরে । 
ব্রয়োদশ শতকের শেষ ভাগে আসামের ইতিহাসে দেখ! দেয় 

দূরপ্রসারী পরিবর্তনের স্বচনা। ১২৮২ খুষ্টাব্ষে রণকুশল অহোমর! 
বিজয়ী রূপে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রবেশ করে ; কামরূপের প্রাচীন 
এতিহোর ধারায় ছেদ পড়িয়া যায়। 

অহোমদের নাম হইতেই হয় আসাম নামের উৎপত্তি । ইহারা 

জাতিতে শান্, উত্তর বর্ম। হইতে পাতকই গিরিপথ দিয়া ইহারা 
অগ্রসর হয় এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ছড়াইয়া পড়ে । ' শান্ জাতি 
সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত তরায। গ্য লাকুপরি বলেন, এই জাতি 
মঙ্গোল, নেশ্রিটে৷ ও চীনেদের এক সংমিশ্রণ। যুদ্ধকুশল, ঘৃটচেতা ও 
পরিশ্রমী বলিয়া তাহাদের খ্যাতি ছিল। কিস্তু সুজলা সুফল 

উপত্যকায় বাস করার পর কয়েক শতকের মধ্যে ইহার! শক্রিহীন 

ও আরামপ্রিয় হইয়! উঠে। অহোম রাজারা এবং সাধারণ অহোমরা 

প্রাচীন কামরূপীয় জাতিগুলির সহিত বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ হয় 

এবং কালক্রমে তাহাদের জাতি পার্থক্য অনেকাংশে লোপ পায়। 

অহ্োম রাজার খুব ইতিহাস-সচেতন, তাহাদের সময়কার লেখা 
বুরুন্জী-তে রাজশক্তির উত্থান ও পতনের ক্রমিক ইতিহাস বণিত 
রহিয়াছে । অহঙ্োম রাজাদের প্রায় সবাই তান্ত্রিক বিগ্রহ দেবী 
কামাখ্যার উৎসাহী ভক্ত ছিলেন। আসামের তান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রসার 
ও প্রচারে ইহাদের অবদান যথেষ্ট। 

যোড়শ শতকে, বৈষ্ণব আচার্য শঙ্করদেবের অভুাদয় কালে 
পশ্চিম আসামে রাজত্ব করিতেছিলেন কোচ রাজ! নরনারায়ণ 

(১৫২৮-১৫৮৪), আর পূর্বাঞ্চলে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা! ছিল অহোম 

রাজ! চুহুমুঙ-এর (হিন্দু নাম-্বর্গনারায়ণ ) অধিকারে । 
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নরনারায়ণ ছিলেন কোচ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ | ত্াহীর ভ্রাতা 
ও সেনাপতি চিল! রায়ের অসামান্য শৌর্্য ও দক্ষতায় রাজ্যের 
প্রতিপত্তি ও এশ্বর্য বুদ্ধি পায়, আর নরনারায়ণ নিজেকে নিয়োজিত 
রাখেন তন্ত্রধর্ম্ের প্রচার ও প্রসারের কাজে। মুসলমান আক্রমণ- 
কারীর! কামাখ্য। মন্দির বিধ্বস্ত করিলে রাজা নরনারায়ণ এটি নৃতন 
করিয়। নিশম্মাণ করেন এবং সাড়ম্বরে এই ইষ্টদেবী বিগ্রহের করেন 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা | 

'আসামের তান্ত্রিকদের আচার 'আচরণে এসময়ে নান! দুরণাতি ও 
অনাচার প্রবেশ করে, শক্তি সাধনা ও শক্তি আরাধনার মধ্যে দেখা 

দেয় পাপের পঙ্কিলতা। সমকালীন এই অবক্ষয়ের চিত্রটি এতিহাসিক 

গেইট-এর লেখায় পরিস্ফুট : “এই তান্ত্রিক ধর্মের অন্যতম প্রথ। ছিল 
জীবহত্যার রক্তাক্ত বিভীষিকা ; ইহাতে মান্ুষ-বলিও বাদ দেওয়। 
হইত না। কালিকা পুরাণে বলা হইয়াছে, সেই মানুষকেই বলিরূপে 
উৎসর্গ কর! যায়, যার দেহে কোন খুঁত নাই । এ ছাড়া এ বলিযোগ্য 
মানুষটিকে কিভাবে কাঠগড়ায় রাখিয়। শিরশ্ছেদ কর! হইবে, কিতাবে 

রুধির রাখিতে হইবে, এসব অনেক কিছু খুঁটিনাটি তথ্য এ পুরাণে 
বণিত হইয়াছে । 

“কামাখ্য। দেবীর নৃতন মন্দিরের যেদিন উদ্বোধন করা হয়, 
সেই উৎসব দিনের বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল মানুষ বলিদান। এ উৎসবে 
অন্যন একশত চল্লিশটি মানুষের মস্তক খড়গাঘাতে ছেদন কর! হয় 
এবং এই রক্তাপ্রুত মস্তকগুলি তাত্পত্রে সঞ্চিত করিয়া অর্থ্য দেওয়। 

হয় দেবীর চরণে | হাফ ইকৃলিম-এর বর্ণন! অনুসারে, এই সময়ে 
কামরূপে এক শ্রেণীর মানুষ ছিল যাহার! স্বেচ্ছায় দেবীর বলিরপে 

নিজেদের নিবেদন করিত-_-ইহার1 অভিহিত হইত “ভোগী' নামে । 

যেদিন তাহার। ঘোষণা! করিত, দেবী তাহাদের আহ্বান জানাইয়াছেন 
এবং বলিরূপে উৎসর্গাত হইবার জন্য তাহার! প্রস্তত, সেই দিন 
হইতে তাহাদের স্বেচ্ছাচারে কোন বাধা দেওয়া হইত না। সে 
অঞ্চলের যে কোন রূপসী নারীর দেহ তাহার। নিব্বিবাদে সম্ভোগ 

করিতে পারিত। তারপর বাৎসরিক উৎসবের দিনে কাঠগড়ায় 
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ফেলিয়া করা হইত তাহাদের মুগ্চ্ছেদ এই সময়কার একদল 
তান্ত্রিকের কাছে নানারূপ ভোজবাজী ও মন্ত্রতম্ত্রের গুরুত্ব ছিল 

অত্যধিক। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এমন কথাও আছে যে, কোন 

কোন তবিস্তাতবক্তা ও তান্ত্রিক অভিচারকারী পূর্ণ গর্ভবতী নারীর দেহ 
ছেদন করিয়া ভ্রণ বাহির করিতেন এবং রহস্যজনক ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান 
করিত। এইসব তান্ত্রিকের৷ চক্রে বসিয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে আরো 

যেসব জদঘন্য কুক্রিয়া করিত তাহ! প্রকাশযোগ্য নয় ।১ 

অধঃপতিত ও তাস্ত্রিকদের মগ্লীগুলি পর পর বন্ধু অসমীয়৷ 

রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত হয় । এ কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় 
যে এই সব রাজবংশ সে সময়ে হতগৌরব ও পতনশীল, এবং এই 

রাজবংশগুলি উদ্ভূত হইয়াছিল অর্ধসভ্য পার্বত্য সমাজ হইতে। 

ইহাদের জষ্টাচারী ভান্তিকের। সমকালীন আসামের জনজীবনে স্্টি 

করিয়াছিল রহস্যময় বিভীষিকা ও নৈরান্যের ।২ 

শঙ্করদেবের প্রচারত উদার বৈষ্বধন্ম এবং সুস্থ নীতিধশ্মভিত্তিক 

সামাজিক জীবন গঠনেব আহ্বান এসময়ে আগত হয় দেবতার 

আশীর্বাদ রূপে । নিপীড়িত, নৈরাশ্যটে নিমজ্জিত, মানুষের সম্মুখে 
একশরণ ধন্ম উচ্চারণ করে নবজাগরণের মহামন্ত্র | 

ভাগবত পুরাণকে একশরণ ধর্মের তিত্তিরূপে স্থাপন করিতে 

হইবে, জনমানসে ব্যাপকভাবে ইহার তত্ব বিস্তারিত করিতে হইবে, 

এক্জন্য চাই ভাগবত পুরাণের একটি সহজবোধ্য ও সুললিত অসমীয়! 

অন্ুবাদ! শঙ্করদেব নিজে প্রতিভাধর সাহিত্যিক, সংস্কৃত সাহিত্যে 

তাহার প্রগাঢ় জ্ঞান আছে, তাগবত ও অন্যান্য তক্তিধন্মের আকর 

এবং প্রকরণ গ্রস্থের বিভিন্ন খণ্ড ইততিপুর্ষে তিনি পাঠ করিয়াছেন । 
তাই তাহার পক্ষে একটি অসমীয়া! তাগবত রচনা কর। খুব কঠিন 

কাজ নয়। 

কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ভাগবত পুরাণ কোথায় পাওয়া যাইবে? পাঁচশত 

১ হিস্টরী অব আসাম £ স্যর এডওয়ার্ড গেইট। 

২ ই-আর ই: আানাম-_আ্যাগ্ডারসন । 
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বৎসর পুরে, বিশেষত অন্ত্রধৃত আসাম রাজ্যে, ভাগবত পুরাণের 

সবগুলি খণ্ড সংগ্রহ কর বড় সহজ ছিল না। শঙ্করদেব বড় হুশ্চিস্তায় 

পড়িলেন। এ সময়ে হঠাৎ একদিন দৈব কৃপায় তাহার সকল কিছু 

সমস্যার চমতকার সমাধান হহয়া গেল । 

বরদোয়ার সন্ত্রে সেদিন ভক্ত পরিবৃত হইয়া শঙ্করদেব বসিয়া 

আছেন । এমন সময়ে এক মৈথিলী ব্রাহ্মণ সেখানে আসিয়। উপস্থিত । 
পুরীধাম হইতে দীর্ঘ ও বিপদসন্কুল পথ অতিক্রম করিয়। শহ্করদেবের 

খোজেই তিনি আসিয়াছেন। 

ব্রাহ্মণ যুক্তকরে সবিনয়ে কঠিলেন, “আমার নাম জগদীশ মিশ্র, 

নিবাস মিথিলার ত্রিছুতে । আপনার দর্শনের জন্তই আমি এতটা 

দুরের পথ এসেছি 1” 

শঙ্করদেব সাদরে তাহাকে অগ্যর্থন! জানান । মধুর কণ্ঠে কহেন, 
“আপনার আগমনে আমরা সবাই পরম আনন্দিত । আপনি আমাদের 

মাননীয় অতিথি । কিন্ত ।ক কারণে এত কষ্ট ক'রে এখানে এসেছেন, 

দয়! ক'রে তা প্রকাশ করুন ।” 

“তবে শুম্ুন। অস্তুরে মামার সঙ্কল্প ছিল, মহাধাম নীলাচলে গিয়ে, 

প্রভূ জগন্নাথদেবের সম্মুখে বনে গোটা ভাগবত শামি পাঠ ক'রে 
শোনাবো । সে পবিত্র কাজ শুকও করেছিলাম । কিন্তু হঠাৎ একদিন 

প্রভুর কাছ থেকে পেলাম প্রত্যাদেশ-_-ওহে মিশ্র, তোমার প্রতি 
আমি প্রসন্ন হয়োছ। কিন্তু আরো বেশী প্রসন্ন হবে! একটি কাজ 

করলে । . অচিরে তুমি আসামের বরদোয়াতে যাও, সেখানে আমার 

পরম ভক্ত শঙ্করদেবের সম্মুখে বসে পূর্ণাঙ্গ ভাগবত পুরাণ পাঠ 
করো! ।, এই আদেশ পাবার পর আর আমি দেরী করি নি। গ্রন্থের 

পেটিকাটি সঙ্গে নিয়ে এখানে চলে এসেছি 1” 

এক অদ্ভুত কৃপালীল প্রতু শ্রীকুষ্ণের ! অন্তর্ধযামী শঙ্করদেবের 
অন্তরের কথ। শুনিয়াছেন এবং তাহার ইচ্ছা! পূরণের ব্যবস্থা! করিতেও 

বিলম্ব করেন নাই। 

অশ্রু ছলছল চক্ষে শঙ্করদেব ভক্ত মিশ্রর্জীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ 

করিলেন। পরদিন হইতে শুরু হুইল প্রভুর আদিষ্ট ভাগবত পাঠ। 
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কধিত আছে, ভাগবতের সবগুলি খণ্ড পাঠ করার পর জগদীশ 

মিশ্র বমর খানেকের বেশী জীবিত থাকেন নাই । মনে হয় যেন 

প্রধানত জগন্নাথদেবের এই আদেশ পালন করাই ছিল এই পরম 
ভক্তের জীবনের প্রধান ও পবিভ্রতম কাজ | সে কাজ সমাপ্ত হইবার 
অল্লকাল পরেই মরলীলায় ছেদ পড়িয়া গেল ।১ 

সাধক শঙ্করদেব এবার দৈবী প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ। তাগবত পুরাণের 
সবগুলি খণ্ড এবার তিনি ভাত্যসহ পুঙ্থান্থুপুঙ্খরূপে পাঠ করিলেন। 
তারপর শুরু করিলেন অসমীয়া ভাষায় এবং স্থললিত কাব্যছন্দে 

তাহার মহান্ গ্রস্থের রচনা । তাহার এই অসমীয়া ভাগবত একদিকে 

যেমন লক্ষ লক্ষ অসমীয়া তক্তের প্রাণে কৃষ্$রস সিঞ্চন করিয়াছে, 

তাহাদের জীবনে ভক্তিধর্মের নবদিগন্ত উন্মোচিত করিয়াছে, তেমনি 
ইহ! গণ্য হইয়াছে অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম উৎসরূপে। রাজ্যের 

ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষায় ইহার অবদান হইয়াছে সুদূরপ্রসারা। 
অসমীয়া বৈষ্ণব শঙ্করদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিকট প্রাতিবেশী, 

তাহার বৈষ্ণবধন্মন গৌড়ীয় বৈষুবদের প্রায় সমকালীনও বটে । উত্তর- 
জীবনে শঙ্করদেব একবার তাহার বহু ভক্তশিষ্তসহ তীর্থ দর্শনের 

কালে প্রভূ চৈতন্তদেবের সহিত সাক্ষাৎও করেন । কিন্তু শঙ্করদেবের 
প্রচারিত বৈষ্ঞবধন্শ গৌড়ীয় মতবাদ দ্বারা তেমন বেশী প্রভাবিত 

হয় নাই। 

নিজের ধন্মমত প্রচারে এবং অলমীয়া। ভাগবত রচনায় শঙ্করদেব 

নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছেন। শুদ্ধাভক্তি ও একাস্ত শরণাগতির 
উপরই তিনি জোর দিয়াছেন বেশী ; দাস্ত-ভর্তিভাবের দিকেই তাহার 

প্রধান প্রবণতা । গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মত তিনি মাধুর্যযরসেব তত্বের 
দিকে ঝুঁকেন নাই । 

ভাগবতের রাসপঞ্াধ্যায়ে ব্রিত আছে- রসিকশেখর কৃষ্ণ কেলি 

করিতে করিতে হঠাৎ কোন এক গোপীকে নিয়া অন্তদ্ধীন হন। 
গৌড়ীয় বৈষ্বের! এই গোপীকে চিহ্নিত করিয়াছেন রাধা বলিয়!। 

১ শঙ্করদেব £ বিরিঞিকুষার বড়ুয়া 



শঙ্করদ্দেব ৮৯ 

শঙ্করদেব কিন্ত ইহাকে রাধা বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। কৃষের 
আরাধিক! কোন গোগীর কথাই তিনি বলিয়াছেন । 

কষ্ণকে গোগীর। বনাঞ্চলে খুঁজিয়া৷ বেড়া ইতেছেন। সেস্থলে কিন্ত 

তাহাদের মুখ দিয়া শঙ্করদেব মধুর রসের কথা বাহির করেন নাই, 
বরং চমতকার রূপে ফুটাইয়। তৃলিয়াছেন শুদ্ধাভক্তি ও দাস্য ভাব | 
গোগীর। বলিতেছেন £ 

আকে পাইলে পাতকিয়ে। সংসার নিস্তার। 

শুদ্ধ হএঞ. বুলি ব্রহ্মা! হরে! শিরে ধরে ॥ 

আইস ঘসে এহি ধূলি আমিয়ো। মাথাত। 
হুয়! শুদ্ধ মাধবক দেখিবে! সাক্ষাত । 

জগত দুর্লভ কৃষ্ণ পদরেণু মাখি। 

হেনোবা পবিশ্র হয়৷ কষ্ণমুখ দেখি ॥ 

এসো! আমর! কৃষ্ণের সেই পদধূলি মাথায় মাখি, যার মহিমায় 

সংসারের পাতকীর] সংসার থেকে পায় নিস্তার, যা মাথায় দিয়ে 

শুদ্ধ হন ব্রহ্মা আর হর, এ ধুলি মাথায় নিলে আমর! হবে৷ পরিশুদ্ধ, 
সাক্ষাৎ মাধবের পাবে দর্শন । 

দেখা খাইতেছে, শঙ্করদেবের তুলিকায় গোপীর়। চিহ্িত হইয়াছেন 

দাস্যতক্তির সংবাঠিক। রূপে, মধুর রসের গ্োতন। তাহাদের মধ্যে 

নাই । 

গৌড়ীয় বৈষ্ুবদের সঙ্গে শঙ্করদেব-প্রচারিত ভক্তিবাদের আরে 
পার্থক্য আছে। গৌঁড়ীয়ের জপ ও কীর্তন করেন “হরে কৃষ্ণ 
ইত্যাদি ষোল নাম। আর সেস্থলে অসমীয়া বৈষ্বের! ম্মরণ ও মনন 

করেন চারি নাম। 

“সবচেয়ে গুরুতর পার্থক্য দেখ! যায় ভগবানের রূপ বিষয়ে । 

বাংলার বৈষ্বধন্মে রূপের ও রসের উপাসনা | ইহাতে নিরাকার 
ব্রদ্ষের স্থান নাই । কিন্তু শঙ্করদেব ত্বাহার তাগবতের দশম স্কন্ধের 

প্রথমে বন্দন। করিতে মাইয়া লিখিয়াছেন-_ 

প্রণত তারণ নারায়ণ নিরাকার 

কৃষ্ণের চরণে কৌটি কৌটি নমস্কার | 
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রাসলীল। শ্রবণের ফল বলিতে যাইয়! তিনি বলিতেছেন যে, 

কৃষ্ণ কথামত কর্ণ ভরিয়া পান করিলে পাপ দূর হইবে ও মোক্ষলাত 

হইবে-_ 

“মোক্ষজেবে পাইবা পাপ করিয়া নিধাল রঃ 

কৃষ্চকথাম্বত কর কর্ণ ভরি পান১ 1” 

বলা বাহুল্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা এই মতবাদ সদাই "অতিশয় 
সতর্কভাবে পরিহার করিয়া চলেন । 

শুদ্ধাতক্তির ব্যাখ্যাতা শহ্করাদেবের অসমীয়! ভাগবতের স্থানে 

স্থানে কিন্তু গোপীদের প্রেম-মধুর ভাবটিও অতি মনোরম ভাষায় 
এবং ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্য-স্থুষমা ও প্রেমরসের অপুর্বৰ 

সমাহার ঘটিয়াছে সেখানে । শঙ্করদেবের ভাষায় বিরহিণী গোপীদের 
সঙ্গীত অতি মনোরম £ 

পরম মোহন বংশী যাঁও চুম্বি তোলৈ নাদ 
বঢাবয় সম্যকে সুরাতি । 

মহা! মহ! সার্বভৌম রাজারে। স্খক লাগি 

যাক দেখি না যাই আউর মতি ॥ 

লোকর সমস্ত 'শাক হঃখ-ভয় বিনাশয় 

দরশন মাত্র কতে যাক ।' 

জগতের মনোনিত হেনয় অধরামৃত 

দিয়! আমি জীয়ায়ো আমাক ॥ 

( ভাগবত--১১৯-২৮ ) 

শঙ্করদেব ভক্তির কথা, সাধনার কথ বণ্দিয়াছেন কিন্তু তিনি 

কোন দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন নাই । তক্তিধর্দের যে নিজন্য 

ব্যাখ্যা তিনি তাহার ধন্ম-সাহিত্য ও উপদেশের মধ্য দিয়! প্রচার 

করিয়। গিয়াছেন তাহার বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করার উপায় নাই। 

১ অনমীয়! ভাগবত ও শক্করদেব উজ্জীবন, বৈশাখ, ১৩৭৩)- 

ডঃ বিষানবিহারী মন্ধুমদ্বার | 
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“জীব ঈশ্বরাংশ বলিয়া জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভেদ__ইহা 

তিনি স্বীকার করিতেন । কেননা, ঈশ্বর স্থষ্টিকর্তা এবং তিনিই 

একাধারে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই । তাই স্বরূপতঃ জীব ও 

ঈশ্বর অতেদ; কিন্তু জীবাংশে মায়! বর্তমান 'এবং ঈশ্বর মায়াতীত। 
এই নিমিত্ত ভেদজ্ঞানও বর্তমান । এবিষয়ে তিনি ভেদ ও অভেদ 

উভয়ই স্বীকার করিতেন বলিয়। শ্রীশঙ্কবদেবের মতকে “ভেদাভেদ” 

বাদও বলা যায়। ঈশ্বর বা পরব্রহ্ম সম্বন্ধ শ্রীশঙ্করদেবের আদর্শ 

স্পষ্টতর গীতোক্ত “পুরুষোত্তম” । ক্ষর ও অক্ষব উপাধিদ্বয় হইতে 
স্বতন্ত্র নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত পুরুষোত্তমই অনস্ত নামরূলী ভগবান্। নাম- 
ধর্মের ইহাই এক বিশেষত্ব১।” 

১৫১৬ খুষ্টাব্ধে শহ্করদেব বরদোয়াব বাস্ত্ভিট। ত্যাগ করিতে 

বাধ্য হন। প্রতিবেশী কচরী-রাজ ও তাহার তুর্ধর্ধ প্রজার! বার বার 

এ অঞ্চলে হামল। করিতে থাকে । এই উপদ্রব ও অশাস্তি এড়ানোর 

জন্য শঙ্করদেব প্রথমে গংমৌ নামক স্থানে তাহার আবাস স্থানাস্তবিত 
করেন। তারপর স্থায়ীভাবে প্রায় চৌদ্দ বৎসর বসবাস করিতে 

থাকেন ধুয়াহাটাতে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মজুলি দ্বীপের এই স্থানটি 

যেমনি শান্তিপূর্ণ ও মনোরম, তেমনি শস্ত-শ্যামল । এই স্থানে 
বসিয়া আপন উদার ভক্তিধশ্ম তিনি জাতিবর্ণ নিবিবশেষে সকল 

সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করিতে থাকেন! 

তাগবত পুরাণ শঙ্করদেবের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ণের আকরপগ্রন্থ। 
এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অসীম শ্রদ্ধাভরে তিনি বলিয়াছেন 

পুরাণ সুধ্য মহা ভাগবত 

বেদাস্তরে। ইতো৷ পরমতত্ব" 

এই পরমতত্বকে অধিগত করিতে হইবে শরণাগতি ও শ্রদ্ধা- 

তক্ষির সহায়ে। বৈষ্ণব সাধকজনের কাছে শঙ্করদেব পরম প্রাপ্তির 

সহায়ক এই শ্রদ্ধাভক্তির গুণ-কীর্তন করিতে গিয়া বলিয়াছেন £- 

১ শ্ীশঙ্করদেব ও নাষধর্ম ; উদ্বোধন, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫ ;--সতোোজ শশ্মা রায় । 
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প্রভু মাধবের নাম নিয়ে যে তজন করে 

ডুবে থাকে স্মরণ মনন ধ্যানে, 

একবারে মিটে যায় তার তিনটি মুখ্য প্রয়োজন । 
প্রথমে উপজে তার প্রেমলক্ষণাভক্তি, 

দেহাত্মক বুদ্ধি হয়ে যায় বিলুপ্ত, 
হৃদয়ে তার স্ফরিত হ'য়ে ওঠে 

প্রেমাম্পদ কৃষ্ণের মাধুরধ্য-মৃত্তি। 
ত্রয়ী পরম সম্পদ লাভ হয় তার জীবনে, 

ক্ষুধার্ত অভাগার কাছে 

এক-এক মুষ্টি অন্ন, হয়ে উঠে পরমান্ন। 

প্রতি গ্রাসে আনে জীবন রস আর পুষ্টি 
হে রাজন্, প্রেম-ভক্তির পেলে শুধু একটি কণা, 
জীবনের পরম ক্ষুধার হয় চিরনিবৃত্তি। 

(নিমি নব সিদ্ধ সম্বাদ ) 

শঙ্করদেবের অসমীয়া ভাগবত পুরাণ অতি শীঘ্র জনপ্রিয় হুইয়া 
উঠে। কাহিনীর বিন্যাস, তত্বের ব্যাখ্যান, কবিত্ব ও পদ-মাধুধ্যের 
লালিত্যে ইহা জাতিবর্ণ নিব্বশেষে সকল মানুষের মনপ্রাণ কাড়িয়া 
নেয়। বহু প্রতিভাধর অসমীয়। পণ্ডিত ও ছাত্র ভাগবত পুরাণে 
ব্যুৎপন্ন হইয়া! উঠেন । 

শঙ্করের জীবনীকার ভূষণ দ্বিজ এ সম্পর্কে একটি সমকালীন 

ঘটনার উল্লেখ করিয়াছন। কণ্ঠভূষণ নামে এক অসমীয়া ব্রাহ্মণ 
শান্তর অধ্যয়নের জন্য কিছুদিনের জন্য বারাণসীতে গিয়াছেন | আশ্রয় 

নিয়াছেন তিনি ব্রন্মানন্দ নামক এক বিখ্যাত বেদান্তীর চতুষ্পাঠীতে | 
একদিন শান্ত্রতত্বের আলোচন৷ প্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দজী শ্রীমদ্ভাগবতের 
কয়েকটি শ্লোকের উদাহরণ টানিয়া আনিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করিলেন, 

ছাত্রদের অনেকেই ভাগবতের এই শ্লোকটির মন্মার্থ বুঝিতে 
পারিভেছে না, চুপ করিয়৷ তাহারা বসিয়। আছে। এমন সময়ে 
অসমীয়৷ ব্রাহ্মণ, কভূষণ, উঠিয়া ঈাড়ান, শ্লোক কয়টির প্রাঞ্জল 
ব্যাখ্য। তিনি প্রদান করেন। 
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্রহ্মানন্দজী প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, “বৎস, ভাগবত শ্লোকের যে 
ব্যাখ্যা তুমি করেছে! তা প্রশংসনীয়। বলতো, কোথায় তুমি 
এসব শিখলে ?' 

কঠভৃষণ সবিনয়ে উত্তর দিলেন, “প্রভু বৈষুব আচার্য শহ্ষরদেবের 
রচিত অসমীয়া তাগবত আমরা পাঠ করতে অভ্যস্ত । তাই এই 

শ্লোক কয়টির তত্ব আমার অজান। নয় ।” 

ভাগবত ও অন্ান্ত পুরাণ শান্তর হইতে তত্ব আখ্যান ও উপকথা 
নিয়া শঙ্করদেব অসমীয়। ভক্তদের জন্য ছোট বড় বন্ততর কাবা রচন। 

করিয়। গিয়াছেন। আসামের ভক্ত বৈষ্বদের কাছে এগুলি পরম 

সম্পদরূপে গণ্য । 

শঙ্করদেবের কীর্তন তাহার ভক্তি-সিদ্ধির স্বাক্ষর যেমন বহন করে, 

তেমনি পরিচয় দেয় অসামান্ঠ কাব্য প্রতিভার ৷ এই স্থুললিত কীর্তনে 

প্রেমতক্কি লীলার নানা অনুভূতি _মিলন বিরহ, আনন্দ ছুঃখ, রোষ 
ও ক্ষমা প্রভৃতির অপরূপ মিশ্রণ ঘটিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, 
শঙ্করদেবের কীর্তন সকল বয়সের শ্রোতাদেরই আনন্দ দেয়, উদ্ধ্ধ 
করে। শিশুরা কীর্তনে বণিত রসাল কাহিনী ও উপকথায় আকুষ্ট 

হয়, যুবজনেরা মুগ্ধ হয় কবিত্বের মধুর রসে, আর প্রবীণের। তৃপ্তি 

লাভ করেন অস্তনিহিত তত্বের ব্যাখ্যানে । 
একটি মনোরম কাব্যকাহিনীর বর্ণনায় বৈষয়িক সম্পদের তৃচ্ছতা 

ও আনন্দের প্রকৃত তত্ব সম্পর্কে শঙ্করদেব বলিতেছেন-_ 

তিন লোকে রয়েছে কত ধন সম্পদ, 

রয়েছে দিব্য রূপলাবণ্যবতী কত নারী-- 

রাজ অট্রালিক। আর রাজকোষের রত্ব, 
কিন্ত এত কিছু প্রাপ্তির পরেও কি 

নিবৃত্ত হয় শুধু একটি মানুষের ক্ষুধা ? 
গয় আর পৃথুর মত রাজার ধনতৃষা 
হয় কি কখনে। বিদুরিত 1 - 
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সপ্তদ্ধীপ পদানত করেছেন অবলীলায়, 

কিন্তু বাসন জয়ে তার। হয়েছেন ব্যর্থ । 

ইক্দ্রিয়কে ষে করে বশীভূত 
হাদয়ে যার নেই তৃষ্ণা আর আত্তি, 
দিব্য আনন্দের সেই যে শুধু অধিকারী । 
লোভ আর আসক্তি যদি ন৷ হয় সংযত 

তিন ভূবনের সম্পদেও আসবেনা তে৷ সন্তুষ্টি । 
( বালী ছলন- শঙ্করদেব ) 

অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ শঙ্করদেবের বরগীত বা 
ভজন-সঙ্গীত। এই বরগীতগুলিতে ছড়ানো রহিয়াছে আত্মিক অন্থুভাতি, 

পরমার্থ তত্ব ও ভক্তহৃদয়ের আত্তি। 

প্রথম জীবনের একটি বরগীত-এ শঙ্করদেবের শরণাগতির মর্মস্পর্শী 
চিত্র আমরা পাই। এই তজনগীতটি তিনি রচন। করেন হিমালয়ের 

বদরিকাশ্রমে বসিয়। । তিনি গাহিয়াছেন__ 

মন মোর আশ্রয় নাও শ্রীরাম-চরণে, 

দেখছে। না কি-_ অস্ত আসছে এগিয়ে ? 

আয়ু মোর দিন দিন হচ্ছে ক্ষীণ 

জীবনদীপ অচিরে হবে নির্বাণ, 

কাল-ভূজঙ্গ এগিয়ে আসে এ প্রতিদিন, 
_ মৃত্যু নিয়ে আসে সর্ব বিনষ্টি । 
এই ভঙ্গুর দেহের পতন ষে স্থুনিশ্চিত, 
তাই মন মোর ভেদ করে মায়াজাল, 

শরণ নাও শ্রীরাম-চরণে । 

হে হুরভাগ। মন, তুমি যে অন্ধ, 

বিষয়-ধাধায় মরছে! তুমি ঘুরে ঘুরে 

জেগে ওঠে তামসিক সুপ্তি থেকে, 

জেগে ওঠো) তজ এবার শ্রীগোবিন্দ । 

ছে মন, শঙ্কর বলছে দৃঢ়ন্বরে, 

রাম চরণ বিনা নাই কো। তোমার গতি 



শহ্ষররধেব ৯ 

আর একটি বরগীত-এ পরমপ্রভূুর কাছে ভক্ত শক্করদেব 

জানাইতেছেন তাহার হাদয়ের আকুতি, মাগিতেছেন পরমাশ্য় £ 

হে প্রভূ নারায়ণ, 

চরণে তোমার এই প্রার্থনা আজ মোর, 

বিষয়-বিলাস-পাশ থেকে দাও মুক্তি। 

নাসিক! মোর ম্থগন্ধের জন্য লুব্ধ, 

শ্রবণ মাগে সুমধুর নারীকণ্ঠ, 
নয়নদ্ধয় হয়েছে অধীর 

দেহের রূপ আর স্পর্শসুখের লাগি, 
তবে কি ক'বে করবো তোমার ভজন ? 

কাম, ক্রোধ, মোহ, অভিমান--_ 

এই সব মহাশক্র করেছে আমায় বেষ্টন| 

শঙ্কর কহে আকুল স্বরে, 

হে প্রভু, হে আমার গোপাল, 

তোমার 'এই দীন দাসকে 

কে বাচাবে এই শক্রদলের হাত থেকে ? 

কিয় নাট এবং ভাওনা আসামের ধন্ম সংস্কৃতিময় জীবনে 

শহরেদেবের আর ছুইটি বড় অবদান। সঙ্গীতময় নাট্য অভিনয়, 

ধন্মীয় কাহিনীর রূপায়ণ ও সঙ্গীতের ব্যঞ্জনায় এট অভিনয় জনচিত্ত 

জয় করিয়াছে এবং শত শত বৎসর যাবৎ সাধারণ মানুষের জীবনে 

প্রবাহিত করিয়াছে তক্তিরসের প্রশ্রবণ। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত ও 

অশিক্ষিত সকল মহলে, দূর-দূরান্তের জনপদে ও শহরে, এই অংকিয় 
নাট আর ভাওনা কৃষ্ণতক্তি, কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্চকাহিনীর অমৃত স্পর্শ 

বুলাইয়। দিয়াছে, -শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধন্মকে করিয়াছে সব্র্বজন- 

বোধ্য, সর্বজনপ্তিয় | 

শহ্করদেবের প্রধান ভক্ত মাধবদেবের ভাষায় বলিতে গেলে 

বলিতে হয়, “ইতিপুরের্ব প্রেমের তটিনী প্রবাহিত হতো শুধু ব্যর্গের 
সীমানার তেতর দিয়ে, প্রভু শঙ্করদেব আপন শক্তিবলে ভেঙে দিলেন 
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সেই তটিনীর তটভূমি, তাইতো তার অমিয়-ধার1 আজ মর্তের দিকে 
দিকে হচ্ছে বিস্তারিত ।” 

ধুয়াহাটাতে শঙ্করদের তখন অবস্থান করিতেছেন। এই সময়ে 

শাক্ত পণ্ডিত মাধবদেবের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে, 'অসমীয়া বৈষ্ণব 
আন্দোলনের ইতিহাসে উভয়ের এই সাক্ষাৎ স্মরণীয় হইয়া সাছে। 

লখিমপুর জেলার লেতেপুখুরি গ্রামে মাধবদেবের বাস। তরুণ 
বয়সেই শাক্ত শাস্ত্রে তিনি স্থৃপপ্ডিত হইয়। উঠেন, তান্ত্রিক আচাধ্যদের 

আশ্রয়ে থাকিয়া ক্রিয়া মনুষ্ঠানেও অজ্জন করেন দক্ষত!। 
মাধবদেবের জননী একসময়ে খুব মারাত্মক রোগে 'মাক্রান্ত হন, 

চিকিৎস। নান রূপই কর! হয়, কিন্ত রোগিনীর অবস্থার কোন উন্নতি 

দেখা যায় না। মাধবদেব অনন্যোপায় চইয়। ইষ্টদেবীর শবণাপন্ন 

হন। মানত করেন, জননী সুস্থ হইয়া উঠিলে, দেবী-বিগ্রঙ্ছের 

প্রীত্যর্থে একটি ছাগশিশু বলিরূপে প্রদান করিবেন । 

জননী কিছুদিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিলেন। এবার 

প্রতিশ্রুত বলিদান সম্পন্ন করিতে হইবে। মাধবদেবের ভগ্মিপতির নাম 

গয়াপানি, তিনি শঙ্করদেবের একজন বিশিষ্ট শিষ্য । পারিবারিক 

অনেক কিছু ব্যাপারে মাধবদেব ভগ্নিপতির উপর নির্ভর কবিতেন। 
তাহাকে কহিলেন, “তাই, তুমি খোঁজখবর করে, বলিদানের উপযোগী 

নিখুত একটি ছাগশিশ আমায় এনে দাও | দেবীর কাছে যে মানং 

করেছি তাড়াতাড়ি তা আমায় রক্ষ। করতে হবে ।” 

গয়াপানি শ্লেষের স্থুরে মন্তব্য করেন, “তুমি দেখছি, মহাশক্তি 
জগজ্জননীকে ছাগশিশুর কচি মুড খাইয়েই সম্তষ্ট করতে চাঁও। পণ্ডিত 
ব্যক্তি হয়ে, এসব কি করছে? বলতো 1” 

মাধবদেব তো মহ! ন্রুদ্ধ। কহিলেন, “শাক্তধন্ম আমাদের 
সনাতন ধর্ম | এর মর্ম তুমি বুঝবে কি? তোমার গুরু শঙ্করদেবই 
যে তোমার মাথাটি গুলিয়ে দিয়েছে । গ্ভাখো, আমাদের দেবী যেমন 
জাগ্রত, তান্ত্রিক ক্রিয়ানুষ্ঠানও তেমনি সন্ভ কলপ্রদ। তোমাদের 



শহ্বরদেব রী 

বৈষবের1 যত লাফালাফি করুক আর যত নেচে গ্েয়েই বেড়াক, 
দেবতার আসন তাতে টলে না।” 

গয়াপানি রুষ্ট হইয়! কহিলেন, “তোমার জন্য সত্যিই ছুংখ হয়। 
ধন্মের প্রাণবন্ত কি তা জানলে না, ভগবান্ জীবের প্রেম চান_ না 
ছাগলের রক্ত চাঁন, তা বুঝতে চাইলে না। অনেকবার তো! বলেছি, 
চলে! আমাদের গুরু শহ্করদেবের কাছে, ধর্মের প্রকৃত তত্ব কিতা 

জানতে পারবে ।” 

অনেকদ্িনই মাধবদেব ভগ্নিপতির মুখে একথা শুনিয়াছেন। 
'আজ তাহার জেদ চাপিয়! গেল। কহিলেম, “বেশ, চলে। তোমার 

গুরুর কাছে। শাক্তধন্ন বড় না বৈষ্ণবধন্ম বড়, তার বিচার 
আজ হবে। শঙ্করদেব সম্পর্কে অনেক কথাই এতকাল শুনে 

এসেছি । আজ আমি তাকে যাচাই ক'রে দেখবো, আহ্বান করবো 
তর্কবিচারে |” 

অতঃপর উভয়ে উপনীত হন শঙ্করদেবের ভবনে । আত্মপ্রত্যয়ের 

স্বরে মাধবদেব কহেন, “আচার্য্য, আপনার খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা, 

আমি শুনেছি । নূতন ভাক্তধন্ম আপনি আসামে প্রচার করেছেন 
এবং জাতিভেদ ও অধিকারীভেদ না! মেনে নিধিবচারে দিয়ে চলেছেন 

নামমন্ত্র । কিন্ত এতে। শাস্ত্রসম্মত নয়। ব্রাহ্মণ শুদ্র ও পার্বত্য জাতি, 
সবাইকে এক ক'রে দিলে তে। এই সুপ্রাচীন হিন্দুধন্মকে বীচানে। 
যাবে না| সারা দেশ তলিয়ে যাবে রসাতলে । আপনি আমার 

সঙ্গে বিচারসভায় বস্থন। যদি আমি পরাস্ত হই, শিষ্যত্ব গ্রহণ 

করবো । আর আপনি পরাস্ত হলে আপনাকে চিরতরে এ অঞ্চল 

ত্যাগ করতে হবে ।” 

“ধশ্ম রসাতলে যাচ্ছে, আর মান্গুষের মনুষ্যত্ব নিম্পেষিত হচ্ছে 

বলেই তো। আমার এই উদার সর্বজনীন ভক্তিধর্মের প্রচার আমি 
প্রাণপণ প্রয়ামে করছি।” সহাস্তে উত্তর দেন শঙ্করদে ব| 

“যাই হোক, স্থানীয় বিদ্বান্মগুলীকে ডাকুন। তাদের সম্মুখে 
অনুষ্ঠিত হোক আমাদের আজকের তর্ক যুদ্ধ। দেখা যাক, কার 

মতবাদ জয়ী হয়।” 
১০ম-৭ 
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শহ্ছরদেব এই দ্বন্বের আহ্বান মানিয়া নিলেন। পরের দিন 

সমাগত শান্ত্রবিদ্ ও সুধীজনের সম্মুখে শুরু হইল তত্ব বিচার | 

শঙ্করদেব সর্ব দর্শন আয়ত্ত করিয়াছেন। তাছাড়া, নূতন 

তক্তিবাদ প্রচাব করিতে গিয়া আসামের শাক্ত ও তান্ত্রিকদের প্রবল 

বিরোধিতার সম্মুখীন তাহাকে হইতে হইবে, এজন্য শাক্ত শাস্ত্র তিনি 
অতিনিবেশ সহকারে আগে হইতেই পড়িয়া নিয়াছেন। সর্বোপরি 

তারতের ভক্তি-আন্দোলনগুলির নিহিত তত্ব তাহার অধিগত। 

বিচার সভায় প্রথমে তিনি শাক্ত পণ্ডিত মাধবদেবের যুক্তি- 
তর্কগুলি তথ্য প্রমাণ সহযোগে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন। তারপর 

প্রতিষ্টিত করিলেন তাহার নব ভক্তিবাদ। হিন্দু শাস্ত্রের প্রামাণ্য 
গ্রন্থাদি হইতে ভক্তিবাদের সমর্থক অজস্র শ্লোকরাশি আবৃত্তি করিতে 

লাগিলেন। 

স্থগৌর কান্তি, সমুন্নত বপুঃ পরম প্রশান্ত, ভক্তি-আন্দোলনের 
এই বর্ষীয়ান নেতার ব্যক্িত্ব ও বাচনভঙ্গীতে কি ইন্দ্রজাল আছে 
তাহা কেজানে! বিচার বিতর্কে দক্ষ এবং আপন পাগ্ডিত্যে চির- 

আস্থাবান্ মাধবদেব সব কিছুর খেই হারাইয়। ফেলিলেন। 

এই সময়ে শঙ্করদেব দিব্য আবেশে উদ্দীপিত হইয়া আবৃত্তি 

করিলেন, ভাগবতের সেই মহান্ ভক্তি-রসাত্মক শ্লোকটি, যাহার 
মন্মকথা ৫ 

তরুর মূলে সিঞ্চন ক'রে নিগ্ধ সলিল, 
তবেই পুষ্ট হবে, লাভ করবে প্রাণশক্তি 
তরুর যত শাখা আর পত্র পল্লব । 

জঠরে প্রদান কর ভোজ্য বস্তব-_ 
সার। শরীর ও ইন্দ্রিয় তোমার হবে প্রাণবন্ত । 

তেমনি প্রভু অচ্যুতের চরণে ঢালে! ভক্তিরস, 
সর্ব দেবদেবী হবেন তাতে প্রসন্ন ও পরিতুষ্ট। 

আবেগকম্পিত স্বরে, করজোড়ে মাধবদেব, কহিলেন, “আচার্য 
আপনার মাহাত্ম্য আপনার ভক্তিধর্মের মাহাত্বা আমি উপলব্ধি, 

করতে পেরেছি। সেই সঙ্গে অভিভূত হয়েছি আপনার সাধনোজ্দল 
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তত্ব ব্যাখ্যানে! আজ থেকে আপনার চরণে আমি শরণ নিলাম। 

এখন থেকে মারা আনাম রার্জে ভক্তিবাদ প্রচার করা হবে মামার 

জীবনের প্রধান ব্রত।” 

_. প্রেমভরে শঙ্করদেব মাধবদেবকে আলিঙ্গন করিলেন, এই নবীন 
প্রতিভাধর পণ্ডিতকে সাদরে গ্রহণ কারলেন ্টাভার 'একশরণ, 

মগ্ডলীতে। 

শঙ্করদেবের সহিত সাক্ষাতের আগে মাধবদেবের বিহার সম্বন্ধ 

স্থির হয় একটি সন্ত্রস্ত কায়স্থ কন্তার সঙ্গে । গুকর আশ্রয় লাভের 

পর মাধবদেব স্কল্প গ্রহণ করিলেন, গার্বস্থ্য আশ্রমে তিনি আর 

প্রবেশ করিবেন না, বৈষ্ণবীয় সাধনায় এ জীবন উৎসর্গ করিবেন, 
একান্তভাবে গুরুর ভক্তি-আন্দোলনে করিবেন আত্মনিয়োগ । 

নবীন শিষ্য মাধবদেবকে গাহ্স্থ্য আশ্রম গ্রহণ করানোর জন্য 

শহরেদেব ইচ্ছুক ছিলেন । কিন্তু মাধবদেবকে রাজী করানো যায় 

নাই | ত্যাগ-তিতিক্ষাময় বৈরাগীর জীবনই তিনি নিজের জন্য 
চিরতরে বাছিয়া নেন। 

উত্তরকালে বহু বৈষ্ণব সাধক মাধবদেবের এই দৈরাগ্যপুত, 
ব্রহ্মচারী জীবন অনুসরণ করেন | এই বৈরাগী সাধকেয়া সত্রসমূহের 
পরিচ।লক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন । কেওয়ালিয়া ( চিরকুমার ) 

বৈষ্ঞব সাধক রূপে ইহার! পরিচিত হইয়া উঠেন। 
মাধবদেবের আগমনে শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধন্ম অনেক বেশী 

শক্তিশালী হয় এবং মাধব গণ্য হন তাহার প্রধান শিষ্যবূপে । উত্তর- 
কালে অসমীয়া! বৈষ্বদের এক প্রখ্যাত নেতা বলিয়া মাধবদেব 
কীত্তিত হুইয়। উঠেন। শঙ্করদেবের তিরোধানের পরেও মাধবদেব 

তাহার অসামান্ত সংগঠন শক্তি নিয়! বৈষ্বধর্মের উজ্জীবন সাধন 
করেন, নিজস্ব সাধন পদ্ধতি ও ব্যাখ্য। বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া ভক্তি- 

আন্দোলনের আতকে আরও বেগবতী করিয়া তোলেন। 

অতঃপর আর একটি বিচার-সংঘর্ষেও শঙ্ষরদেবকে লিগ হইতে 



১৪৩ ভারতের সাধক 

হয়। অহোমরাজ চুহুমুঙ-এর সভায় হঠাৎ একদিন শঙ্করদেবের 
ডাক পড়িল। সদলবলে সেখানে তিনি উপস্থিত হইলেন । 

রাজা কহিলেন, “শঙ্করদেব, আপনি আমার রাজ্যে বসবাস 

করছেন, ভালো কথা । কিন্তু আপনি নাকি নৃতন বৈষ্ঃবধর্ম্ম প্রচারের 
অছিলায় নান! 'অনাচার করে চলেছেন । হিন্দু ধর্মবিরোধী ও বেদ- 
বিরোধী পাপ কার্যে আপনি লিপ্ত আছেন। রাজসভার পণ্ডিতের 

আর তান্ত্রিক মোহাস্তেরা এই অভিযোগ এনেছেন আপনার বিরুদ্ধে '” 

শঙ্করদেব প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, “মহারাজ, আমি হিন্দুধন্মের 

ক্ষতিসাধন করছি, এ অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। বরং হিন্দ্ু- 
ধর্মকে বাঁচানোর জন্য, লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরে ধর্দ্দের দীপ 

জ্বালানোর জন্তই আমি উৎসর্গ করেছি আমার এই জীবন ।৮ 

“বেশ তো, তা হলে আপনি সভায় উপস্থিত অভিযোক্তাদের 

সঙ্গে বিচারে বন্ুন। শাস্ত্রীয় যুক্তি তথ্য দিয়ে আপনার নৃতন তা. 

ধর্মের যৌক্তি কথা ও কল্যাণকারিতা প্রমাণ করুন|” 
অহোম রাজ সনাতন-পন্থী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দ্বারা! সব সমধে 

পরিবৃত থাকেন এবং রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক রূপে নিজেকে 
তিনি জাহির করিতে চান | তাছাড়া, রাজসভার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের! 

এসময়ে কেবলি তাহাকে উস্কানি দিতেছেন শঙ্করদেবের বিরুদ্ধে, 

কারণ শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধন্্ম ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রাধান্য মানিযা 
চলে না। শূদ্র ও অস্ত্যজদের দেয় সর্বপ্রকার সামাজিক অধিকার । 

শহুরদেব বুঝিলেন, রাজার রক্ষণশীল পণ্ডিতের] তাহাকে সহজে 
নিষ্কৃতি দিবে না| তবুও ইষ্টনাম স্মরণ করিয়া তিনি আপন ধর্মের 

তত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে উঠিয়া ঈলাড়াইলেন। সাড়ম্বরে শুরু হইল্ ধর্ম 
বিচার সভ]। 

সর্ব দর্শন ও সর্বব ধন্মের তত্ব সম্পর্কে শঙ্করদেব দীর্ঘকাল 

আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। সারা ভারতের পণ্ডিত এবং 

সাধকদের দৃষ্টিভঙ্গী তাহার অজানা নয়। তাছাড়া, নিজের বৈষ্ণব- 
ধর্মের প্রচারকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন ঈশ্বরের এক আদিষ্ট 
কর্মরূপে, সারা আসামের জনজীবনে আত্মিক উজ্জীবন আনয়ন 
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করিতেও তিনি দৃঢ়নক্কল্প | সাধনার উৎকৃষ্ট, পাগ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের 
দিক দিয়া শঙ্করদেব অনন্যসাধারণ। তাই তাহার সহিত কুপমণ্ডক 
ও রক্ষণশীল পণ্ডিতের! আটিয়া উঠিতে পারিবেন কেন? অল্পকাল 

মধ্যেই শঙ্করদেব তাহার প্রতিপক্ষকে সেদিন পরাস্ত করিলেন । 

শঙ্করদেব গৃহে ফিরিয়া আদিলেন বটে, কিন্তু কুচক্রী ব্রাহ্মণদের 
বড়যন্ত্র-জাল ছিন্ন হইল না। অহোমরাজও তাহার উপর পুরবর্ষবৎ 
রহিলেন বিদিষ্ট | 

ইহার কিছুদিন পরে শঙ্করদেবের জীবনে একটি অবাঞ্ছিত ঘটন' 
ঘটিয়! যায়। অহোমরাজ তখন ধুয়াহাট। অঞ্চলে হাতী ধরার জন্য 
নির্দেশ দিয়াছেন। এই নির্দেশ অনুযায়ী হাতীর খেদ। বা অবরোধ- 

বেষ্টনী নিম্মাণের জন্য সরকারী কন্মচারীদের সহিত গ্রামের 

লোকদেরও সহযোগিতা করিতে হয়। গ্রামবাসীর! ভিন্ন ভিন্ন দলে 

বিভক্ত হয় এবং নির্দিষ্ট স্থানসমূহে বড় বড় কান্ঠখণ্ড দিয়া খেদার 

অংশবিশেষ গড়িয়া তোলে । হাতীর দল যখন উগ্রমৃত্তি হইয়া খেদার 
বেষ্টনী তেদ করিতে চায়, তখন প্রত্যেক গ্রামীণ দলকে তাহার 
প্রতিরোধ করিতে হয়। যাহাদের দোষে হাতী পলায়ন করে রাজ 

সরকার তাহাদের কঠোর শাস্তি বিধান করিয়! থাকেন। 

সেবারকার খেদা অভিযানে শঙ্করদেবও গ্রামবাসীদের সঙ্গে 

মাসিয়াছেন | হূর্ভাগ্যক্রমে তাহার লোকজনদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানটি 

দিয়াই বুনে! হাতীর দল কঠোর বেষ্টনী তাঙ্গিয়৷ ফেলে এবং পলাইয়া 
যায়। শঙ্করদেবের বিরোধী ছুষ্টচক্র এবার সক্রিয় হইয়া ভঠে এবং 

চরম দণ্ড বিধানের জন্য রাজাকে প্ররোচিত করিতে থাকে | 

অহোমরাজ এবং তাহার কর্মচারী ও পুরোহিতের এ যাবৎ 
নানা উপদ্রবই শঙ্করদেব ও তাহার অন্গামী বৈষ্চবদের উপর 
করিয়াছেন। শঙ্করদেব তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করেন । কিন্তু এবারকার 

পরিস্থিতি তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। তিনি বুঝিলেন, রাজার 
এই বিরোধিতার মুখে তাহার বৈষ্ঞবধর্টের প্রচার ও প্রসার সম্ভব 
নয়। বরং রাজার অত্যাচারের ফলে তাহার এই নূতন গড়িয়া উঠা 
তক্তি-আন্দোলন হইবে সমূলে বিনষ্ট। 



১৪২ ভারতের সাধক 

ভক্তদের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি স্থির করিলেন, অবিলম্বে 

সদলবলে তাহার! এই স্থান ত্যাগ করিবেন, আশ্রয় নিবেন কামরূপ 
জেলায়! এ অঞ্চল তখন কোচরাজ নরনারায়ণ ও তাহার ভ্রাত। 

চিল! রায়ের শাসনাধীন। আইন ও শৃঙ্খলার অবস্থা সেখানে, উন্নত- 
তর, এখানকার মত ছৃষ্ট পুরোহিত চক্র সেখানে ততটা সক্রিয় নয়। 

একদল অন্ুগামীসহ শঙ্করদেব গোপনে ধুয়াহাটা ত্যাগ করিলেন। 
কিন্ত বিপদে পড়িলেন তাহার প্রধান শিষ্ত মাধবদেব এবং জামাতা 

শ্রীমান্ হরি । উভয়ে রাজরক্ষীদের হাতে বন্দী হইলেন | মাধবদেব 

সন্ন্যাসী বলিয়। অহোমরাজ তাহাকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু হরিকে 

দেওয়া! হইল মৃত্যুদণ্ড । একট ঘটনায় বৈষ্ণবদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার 

হয় এবং অনেকে অহোম রাজ্য ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যান । 

কাঁমরূপ জেলায়, বরপেটার নিকটে পটবৌসি গ্রামে শঙ্করদেব 
এবার তাহার নৃতন নিবাপ স্থাপন করেন। ভক্ত বৈষ্ণবদের জঙ্য 
একটি সত্তর এবং নামঘরও এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়| এখন হইতে এই 

স্থানটি হয় শঙ্করদেবের প্রধান সাধনগীঠ ও প্রচার কেন্দ্র । 
কিছুদিনের মধ্যেই মহাপুরুষ শঙ্করদেবের খ্যাতি কামরূপের 

সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে । একের পর এক আঙিয়। উপস্থিত হন 
তাহার চিহ্নিত অন্তুগামী সাধকগণ। দামোদরদেব, হরিদেব এবং 

অনন্ত কগুলী ইহাদের অস্থতম | এই তিনজন ভক্ত সাধকই জাতিতে 
্রাহ্মণ। শহ্করদেবের সাধন এশ্বধ্য, ব্যক্তিত্ব ও উদার ধর্ম ইহাদের 
উদ্ধদ্ধ করে বৈষ্ণব মতবাদ গ্রহণে। উত্তরকালে ইহারা অসমীয়া 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক একটি স্তস্ত রূপে পরিচিত হইয়। উঠেন । 

বরপেট। অঞ্চলে থাকাকালে, প্রবীণ আচাধ্য শঙ্করদেব আর 

একবার ভারতের তীর্থসমূহ দর্শনে বহির্গত হন। এবার সঙ্গে থাকেন 
শতাধিক তক্ত শিষ্যু। এই সময়কার ভ্রমণকালে শঙ্করদেব পুরীধামে 
মহাপ্রভু শ্রীঠ্তৈম্তের সাক্ষাৎ লাভ করেন।১ ভারতের অন্থান্ত তীর্থ 

১ শহ্বরদেবের জীবনীকারদের মতে, প্রীটতন্তের সহিত তাহার এই 
সাক্ষাৎ ঘটে হ্প্নকালের জন্ত, এ সময়ে আলাপ-আলোচনা ব! মতবিরোধের 
কোন হ্থযোগ তিনি পান নাই। 



শঙ্রদেব ১৪০৩ 

ও সাধনপীঠে গিয়াও সমকালীন বহু সিদ্ধ সাধক ও মহাত্মাদের সহিত 
তিনি মিলিত হন | ইহার ফলে, একদিক দ্যা অসমীয়া বৈষ্ণবধর্মদ 

যেমন নব প্রেরণায় উদ্বদ্ধ হয়, তেমনি উত্তর ও পশ্চিম ভারতের 
ভক্তি আন্দোলনের সহিত, মানমলোকের সহিত, আসামের নবীন 

বৈষবধর্ম্নের যোগন্ুত্র রচিত হয়, নৃতন এঁক্যবন্ধন গড়িয়। উঠে । 

আসামে ফিরিয়া আমার পর শঙ্করদেব তাহাব ভর্তি-আন্দোলনে 

সঞ্চারিত করেন নৃতন উৎসাহ নৃতন প্রেরণা । জর্ধ্ব জাতি ও বর্ণের 
মধ্যে তাহার প্রচারিত তত্ব জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে থাকে । নৃতন 
বৈষ্বধন্মের এই জনপ্রিয়তা ও এই প্রসার কামরূপের শাক 
আচাধ্য ও পুরোহিতদের চঞ্চল করিয়া তোলে । কোচরাজ্জ 
নবনারায়ণের কাছে সবাই মিলিয়! উপস্থিত হন । " 

করজোড়ে তাহার কহেন, “মহারাজ, আপনি এদেশের অধিপতি, 

ধন্ম ও সমাজের রক্ষক। কিন্তু আপনি বর্তমান থাকতে এসব কি 

হচ্ছে, বলুন তে৷। দেশ উচ্ছন্ন যাচ্ছে, ধন্ম যাচ্ছে রসাতলে ।” 

“কি ব্যাপার, আপনার। সব খুলে বলুন ।” 

“মহারাজ, শঙ্করদেবের অনাচার যে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। 

কায়স্থ হয়েও সে আচার্ধা হয়ে বসেছে । জাতিবর্ণের পার্থক্য সে 

মানে না, প্রাচীন ধন্দায় অনুষ্ঠানকে করে উপহাস। শ্নেচ্ছের মত 
তার আচার-আচরণ । উদার বৈষ্ণবধন্মম প্রবর্তন করার অছিলায় 
বেদ-বহিভূত এক নৃতন ধর্ম সে প্রচার করছে। নিম্ন বর্ণের মানুষ, 
অদ্ধসভ্য পাহাড়ী, এর। সবাই দলে দলে তার সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। 

এর গ্রতিবিধান আপনাকে করতেই হবে ।” 

নরনারায়ণ ধর্মপরায়ণ, বিবেচক ও স্থিরবুদ্ধি। কহিলেন, “বেশ, 

আমি শঙ্করদেবকে রাজসভায় ডেকে আনছি । কিন্তু তার বক্তব্য ও 

আমি শুনবো । আপনার! সভায় উপস্থিত থেকে যুজিপ্রমাণ সহযোগে 

তার মতবাদ করবেন খগ্ডন।” 
শঙ্করদেব তাহার ভক্ত শিষ্যদের নিয়। রাজা নরনারায়ণের সভায় 

উপনীত হন।, শাক্ত আচার্য্যেরাও সবাই সদলবলে উপস্থিত । 



১০৪ ভারতের লাধক 

অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়া শঙ্করদেব দৃপ্ত তঙ্গীতে কহিলেন, 
“মহারাজ, আমার বৈষ্ণবধর্্ম প্রচার করে বিষ্ণু বা তাহার অবতার 
শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা । বেদে বিষণ উপাসনার কথ! রয়েছে । স্মৃতি ও 
পুবাণে আছে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য | তাছাড়া, বিশেষ ক'রে ভাগবত 

পুরাণের ভিত্তিতে আমার বৈষবীয় ধর্ম প্রতিষ্টিত। শুধু তাই নয়, 

শুদ্ধাভক্তি, কষ্ণদাস্ত আর সদাচার হচ্ছে এই বৈষ্ণবধর্মের মূল কথ!। 
একে বেদ বহিভভূতি বল! হচ্ছে সত্যের অপলাপ ।” 

শান্ত আচাধ্যদের মধ্যেও প্রতিভাধর পণ্ডিতের। রহিয়াছেন। 

তন্ত্রশান্ত্র ও তন্ত্র সাধনার তত্ব তাহার! বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেশ। 

শেস্ঠত্ব স্থাপনের জন্য প্রয়ামী হন। 
শঙ্করদেব তখন এঁশী প্রেরণায় উদ্দ্ধ। শাস্ত্রীয় যুক্তিপ্রমাণ অজজ্ত 

ধারায় নির্গত হইতেছে তাহার ক হইতে, ভক্তিপ্রেমের দিব্য ভাব- 
ময়তায় প্রদীপ্ত হইয়াছে তাহার বদনমণ্ডল। ভক্তিনিদ্ধ মহাপুরুষের 
দিকে সভাজনের! বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া নিনিমেষে তাকাইয়া আছে। 

শীক্ত পণ্ডিতের! এবার নিস্তেজ হইয়া পড়েন । নিঃশবে নত শিরে 

গ্রহণ করেন নিজ নিজ আসন । 

রাজ। নরনারায়ণ উপলব্ধি করিলেন, শঙ্করদেব একজন অসামান্য 

মহাপুরুষ এবং ঈশ্বরের আদিষ্ট কর্মব্রত উদ্যাপন করিতে তিনি 
আবির্ভূত হইয়াছেন। কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “আচার্য, আপনি 

কুপ। ক'রে আসন পরিগ্রহ করুন| আমরা বুঝতে পেরেছি, আপনার 
নব বৈষ্ণবধন্ম তার প্রাণশক্তি আহরণ করেছে বেদেরই উৎস থেকে। 

আপনার এই ধর্ম আসামের জনজীবনকে পরিশুদ্ধ করুক। নৃতনতর 
ধর্মীয় উজ্জীবন এদেশে দেখ! দিকৃ-_তা-ই আমি কাম্য বলে মনে 
করি।” 

রাজ! নরনারায়ণ ও তাহার ভ্রাত৷ সেনাপতি চিল। রায় শহ্করদেবের 

প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়। পড়েন। উভয়ে তাহার নিকট মন্ত্র দীক্ষাও 

প্রার্থনা করেন। কিন্তু শঙ্করদেব তাহাতে র]জী হন নাই। রাজাকে 
বুঝাইয়া বলেন, “মহারাজ, আপনার ধৃতি হচ্ছে রাজসিকতা । দিন- 

চয্যা অন্করূপ। যে ধম্মীয় আচার-অন্ুষ্ঠান আপনি করছেন, তা-ই 
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আপনি আপাঁততঃ অচ্থুদরণ করুন। আমার প্রচারিত ধর্মে নিবৃত্তি 
মার্গই বড় কথা, সে মানসিকতা, ত্যাগ তিতিক্ষা আর নীতিনিষ্ঠা 
আমি আপনার ওপর চাপাতে চাইনে। ভবে, একথ। জানবেন, 
আপনার ও আপনার ভ্রাতার আত্মিক জীবনের যে কোন সমস্যায় 
আমি সাহায্য করতে প্রস্তত থাকবো 1” 

শঙ্করদেব বরপেটায় ফিরিয়া আসিলেন। পুর্বর্ববং রত রহিলেন 
ভক্তি-উপাসন। ও নামধন্মের প্রচারে । 

রাজ! নরনারায়ণ ও চিল! রায় এই বৈষ্ণব মহাপুরুষকে অত্যন্ত 
গভীরভাবে শ্রদ্ধা করিতেন, মাঝে মাঝে উপদেশ গ্রহণের জন্তা 

রাজধানী কুচবিহারে তাহাকে সাদরে আহ্বান করিতেন। 

ভক্তিমান্ চিল! রাঁয় কুচবিহার নগরের অনতিদূরে ভেলাডাডায় 
শঙ্করদেবের জন্য একটি সত্র নিন্মাণ করিয়। দেন। তাহার আশ] ছিল, 

এই সত্রকে উপলক্ষ করিয়া কোচ রাজপরিবারের সহিত শঙ্করদেবের 

যোগাযোগ আরে নিবিড় হইয়া উঠিবে, মহাপুরুষের সান্গিধ্য ও 
কপালাভে তাহার! ধন্য হইবেন-_ এ আশ। তাহার অনেকাংশে সফল 

হইয়াছিল । 

শঙ্করদেবের ভক্তি-আন্দোলনের পুণ্যধারা ক্রমে বিস্তারিত হয় 

সার! আসামের দিকৃবিদিকে | মাধবদেব, দামোদরদেব প্রভৃতি তাহার 
প্রধান শিষ্ের৷ একদিকে যেমন ছিলেন ভক্তিসিদ্, অপরদিকে 

তেমনি ছিলেন সংগঠন-নিপুণ ও প্রচারকুশল। আসামের জনজীবনে 
ইহাদের নেতৃত্ব তখন সুপ্রতিষ্ঠিত । দেশের সর্বত্র অত্র আর নাম- 
ঘরের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। শসঙ্করদেবের অসমীয়া ভাগবত 
হইয়াছে সহত্র সহত্র মানুষের নিত্যপাঠ্য মহাপবিত্র গ্রন্থ। অগণিন্ত 
ভক্ত নরনারী তাহার কীর্তন, বরগীত, অংকিয়-নাট আর ভাওয়ানা'র 
রসমাধুর্য্যে হইতেছে অভিসিঞ্িত। উচ্চ ও মধ্যবর্ণের মানুষই শুধু 
নয়, অস্ত্যজ শুদ্র ও অর্ধসভ্য পার্ধ্বত্য নরনারীও শঙ্করদেবের প্রসাদে 
মত্ত হইয়াছে কৃষ্ণনাম রসে। নামধর্ম্নের জয়গানে আজ তাহারা 
মুখর হইয়া উঠিয়াছে। 
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এশ্বরীয় ব্রত উদ্যাপনের পাল! এবার সমান্তির পথে । শক্করদেব 
কিছুদিনের জন্য ভেলাডাঙার সত্রে বাস করিতেছেন । এই সময়ে 

ধীরে ধীরে ১৫৬৯ খুষ্টাব্দের এক চিহ্টিত দিনে চিরবিদায়ের লগ্নটি 

সমাগত হয়। বহু তক্ত ও দর্শনার্থীদের সমক্ষে আপন প্রিয়তম শিষ্য, 
চির-ব্রহ্মচারী মহাবৈষ্ণব মাধবদেবকে সেদিন প্রদান করেন তাহার 

বৈষ্ণবগোষ্ঠীর নেতৃত্বের আসন১। তারপর কৃষ্ণরসে রসাগিত সিদ্ধ 
মহাপুরুষ মরদেহ ত্যাগ করিয়া প্রবিষ্ট হন নিত্যধামে | 

১ শঙ্করদেবের পুত্র ছিলেন নিষাবান্ বৈষৰ লাধক এবং সম্প্রদায়ের একজন 
প্রথম শ্রেণীর নেতা, তাই মগুলীর নেতার আনন অনেকে তাহাকেই দিতে 

উত্নক ছিলেন। কিন্তু শঙ্করদেব এ দাবী অগ্রাহ্ করিয়। মনোনীত করেন 

তক্তশ্রেষ্ঠ মাধবদেবকে । 



গোস্বামী র্গুন।থা দাদ 
নীলাচলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তের অন্ততম প্রধান পরিকর ও 

লীলাসঙ্গী ছিলেন রঘুনাথদাস। দেম্তময় বৈষ্বীয় ভজন আর 
ব্রজরসের নিগুঢ় সাধনার পুর্ব সমাহার দেখ। গিয়াছিল তাহার 
জীবনে । মহাপ্রভুর প্রেরণায় বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্বের! যে বিরাট 

তক্তিসাআাজ্য গড়িয়া তোলেন, রথুনাথ ছিলেন তাহার অন্ঠতম 

ধারক ও বাহক | 
সংসার-দ্ীবনে তিনি ছিলেন সমকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ ভূম্যধি- 

কারীয় একমাত্র পুত্র । পিতা ও পিতৃব্যের অফুরস্ত নেহ, প্রাসাদের 

রাজসিক বিত্ত বিভব ও ভোগৈশ্বধ্য, রূপসী তরুণী ভাধ্যার প্রেম, 
কোন কিছুই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, সর্ববন্ব ত্যাগ করিয়! 

উদ্মাদের মত তিনি বাহির হইয়াছেন সব্বময়ের সন্ধানে। পরম 

সৌভাগ্যের ফলে প্রেমঘন বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের চরণে আশ্রয় নিয়া 

হইয়াছেন কৃতকৃতার্থ। 

শ্রীচৈতন্তের কৃপা আর তাহার “দ্বিতীয় স্বরূপ" স্বরূপ দামোদরের 

শিক্ষায় রঘুনাথের সাধনজীবন অচিরে ধন্য হইয়া উঠে ও ব্রজরসের 

পরমতত্বের সন্ধান তিনি অবগত হন। উত্তরকালে তাহারই মাধ্যমে 

বুন্দাবনের অন্তরঙ্গ সাধক মহলে মহাপ্রভুর গম্ভীরালীলার তত্ব ও 

ব্রজ্রসের মহিম! প্রচারিত হয়। রঘুনাথের পরমভক্ত কৃষ্ণদাস 
কবিরাজ তাহার চৈতন্থচরিতামুতের ভিতর দিয় এই রসের মাহাত্মাই 

বিস্তারিত করিয়াছিলেন গৌড়ীয় ভক্ত-সমাজে | 
কবিরাজ গোস্বামীর ছন্দোবদ্ধ পদে এ তথ্যটি পরিস্ফুট : 

চৈতন্যের লীল! রত্ব সার স্বরূপের ভাগার 

তিহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে। 
তাহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহ! বিবরিল 

তক্তগণে দিল ইহা! ভেটে ॥ 
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ছোট বড় ভক্তগণ বন্দে! সবার শ্রীচরণ 
সবে মোর করহ সন্তোষ । 

স্বরূপ গোসাঞ্চির মত রঘুনাথ জানে যত 
তাহ! লিখি নাহি মোর দোষ ॥ ণঁ 

(চৈ, চ, মধ্য ২) 
অতুল এশ্বর্যের মধ্যে পালিত হন রঘুনাথদাস। তিনি শুধু 

সপ্তগ্রামের পৈতৃক জমিদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারীই ছিলেন না, 
এই জমিদারী পরিচালনার ভারও পিতা ও পিতৃব্য শেষের দিকে 

তাহার উপর স্তস্ত করেন। কিন্তু রঘুনাথের জন্মগত সাত্বিক সংস্কার 
রাজসিক কর্ম ও বৈষয়িক পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, 
জীবনে তাহার ঘটায় বিস্ময়কর রূপান্তর | 

আনুমানিক ১৫০১ থুষ্টাব্দে মহাবৈষ্ণব রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। 

পিতার নাম গোবর্ধনদাস মজুমদার | জ্যোষ্ঠতাত হিরণ্যদাসের কোন 

সম্তান ছিল না, রঘুনাথকেই পুত্র নিধিবশেষে অপার ন্েহে তিনি 
পালন করিতে থাকেন । সপ্তগ্রামের নিকটে চন্দনপুর বা ঠাদপুরে 
ছিল মজুমদারের পৈতৃক নিবাস | 

সপ্তগ্রামের এই স্বিখ্যাত জমিদারবংশের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও 

অর্থাগম সম্বন্ধে এতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন, “বজদেশে 
রাটভূমিতে সপ্তগ্রাম অতি প্রাচীন স্থান। যেখানে সুরধূনী গঙ্গ। 
তাহার ভাগীরথী, যমুন। ও সরস্বতী নামক ত্রিধারায় পুনবিমুক্ত হইয়া 
সেহসিক্ত বঙ্গভূমিকে পুণ্যবতী করিয়াছে, সেই “মুক্ত” ত্রিবেণীর 

সন্নিকটে এই সপ্তগ্রাম অবস্থিত। পুরাণে কথিত আছে, প্রিয়ব্রত 

রাজার সপ্তপুত্র সম্মাস অবলম্বন করিয়া এই পবিত্র সঙ্গমন্থলে 
সাধনাসন পাতিয়। কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহাদের সেই 

তপক্ষেত্রগুলি একত্রযোগে সপ্তগ্রাম নামে অভিহিত হয়। হিন্দুরাজত্ব 
কালে এইস্থানে সুপবিত্র তীর্ঘক্ষেত্র ছিল । পূর্বদিকে ভাগীরঘী, উত্তরে 

সরম্বতী নদীর উপর অবস্থিত বলিয়। ইহ। ক্রমে একটি বাণিজ্যবহুল 
সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়। কবি কঙ্কণের চণ্ডী কাব্যে আছে-- 
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সপ্তগ্রামের বণিক কোথায় ন। যায়। 

ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায় ॥ 

তীর্থমধ্যে পুণ্যতীর্থ ক্ষিতি অন্থুপম। 

সপ্তঝষির শাসনে বলায় সপ্তগ্রাম ॥ 

“মুসলমান আমলেও সপ্তগ্রামের সে সমৃদ্ধি ছিল। উহা! তখন 
পার্শ্ববর্তী স্থান লইয়া একটি মুলুক বা খগ্ডরাজ্যে পরিণত হয়। 
পাঠানের৷ যুদ্ধ জয় করিলেও সমগ্র বঙ্গদেশ সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিতে 
তাহাদের অন্ততঃ ছুই শতাব্দ লাগিয়াছিল। এঁ সময়ের মধ্যেও 
রাজন্ব আদায়ের সুব্যবস্থা হয় নাই। সপ্তগ্রাম মুলুকের বিগিব্যবস্থা 
লইয়া সর্র্বদা এত বিবাদ বিসম্বাদ হইত যে উহাকে লোকে “্বুলবাদ- 
খানা” বা বিদ্রোহস্থান বলিত। পাঠান স্থলতানগণ স্বাধিকারভুক্ত 
দেশকে কতকগুলি মুলুক বা মহলে বিভক্ত করিয়া নিন্দিষ্ট কালের 
জন্য বাধিক মোক্তা রাজ্য আদায়ের অঙ্গীকারে সঙ্গতিপন্ন লোককে 

ইজারা দিতেন । যাহারা এই সকল মুলুকের ইজারাদার হইতেন, 
তাহাদিগকে সাধারণত মজুমদার বা দেশাধ্যক্ষ বলা হইত। 

মোগল আমলে এই সকল মুলুক লইয়! এক একটি সরকার গঠিত 

হয়, মজুমদারের! জমিদার হন | এখন একটা পরগণার আংশিক 

অধিকারীকেও জমিদার বলে, তখন একটা মহলের মধ্যে এক বা 

ততোধিক পরগণ। অন্তভূক্তি থাকিত। আমর যে সময়ের কথ 
বলিতেছি, তখন সপ্তগ্রাম একটি বিস্তীর্ণ মূলুক এবং বান্ধিক বারলক্ষ 

টাক! মোক্তা রাজস্ব দিবার অঙ্গীকারে উহার ইজার। লইয়াছিলেন 

দুই জন মৌলিক কায়স্থ-_ছুই ভ্রাতা, হিরণ্যদাস ও গোবদ্ধনদাস। 
পাঠান আমলে বঙ্গের বহুস্থানে মৌলিক কায়স্থগণ অভিযান-পরায়ণ 

ওপনিবেশিক, স্বজাতিরক্ষক সাহসী বীর এবং প্রবল পরাক্রাস্ত 
শাসকরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উহারাই গুরু পুরোহিত 
রূপে এবং আত্মীয়-কুটুম্বরূপে বহু কুলীনের আশ্রয়দাতা ছিলেন। 
হিরণ্য গোবর্ধনও সেই জাতীয় কায়স্থ বীর; তাহাদের পিতৃপুরুষের 
কোন বিশেষ পরিচয় আমর! পাই না বটে, কিন্তু তাহাদের কোন 
বিশেষ গুণ, সম্মান ব। প্রতিপত্তি না থাকিলে অসংখ্য রাজান্' 
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পাঠান আমীরের কবল হইতে তাহারা কোন মুলুকের বন্দোবস্ত 
লইভে পারিতেন না| বন্দোবস্ত লইলেও তাহাদের অনেক শত্রু 

জুটিয়াছিল। এই ভ্রাতৃদয় “বারলক্ষ দেন রাজ্জায়, সাধেন বিশ লক্ষ” 
অর্থাৎ তাহাদের হস্তবুদ আদায় হইত বিশ লক্ষ টাকা, তন্মধ্য হইতে 
বারলক্ষ টাক৷ রাজন্ব দিয়া আট লক্ষ টাকা লাভ থাকিত। ইহা ত 
শুধু ভূমিকারের আয়, সপ্তগ্রামের বিপুল বাণিজ্যাদি নানাজাতীয় 
শুক্ক হইতে তাহাদের আয় আরও ৩।৪ লক্ষ টাকা আয় হইত । 
সুতরাং তাহাদের মোট বাধিক আয় ১০।২২ লক্ষ টাকার কম নহে, 
উহ। দেখিয়া কত জনের নেত্র পীড়া জন্মিভ। বর্তমান সপ্তগ্রাম হইতে 
এক মাইল দূরে কুষ্ণপুর গ্রামে হিরণা গোবদ্ধনের রাজপ্রাসাদতুল্য 
বসতি বাটী ছিল। 

“ধনৈশ্বর্যা ও রাজপ্রতাপের সঙ্গে দান-ধ্যান ও সংকার্য্যের 
গৌরবও তাহাদের কম ছিল না। “গৌড়ে গোবর্ধনে। দাতা” বলিয়। 

প্রবাদ-বাক্য এই যশ কীর্তন করিত। কবিরাঞ্জ গোস্বামী প্রাণ 

খুলিয়। তাহাদের গুণের পরিচয় দিয়াছেন ।__ 

“মহৈহ্বর্যাযুক্ত দোহে বদান্ ব্রহ্ষণ্য । 
সদাচার সংকুলীন ধান্মিক অগ্রগণ্য ॥ 
নদীয়াবাসী ত্রাঙ্মণের উপজীব্য প্রায়। 
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়। 

( চৈ, চৈ, মধ্য, ১৬শ ) 

নদীয়া অঞ্চলের বহু ব্রাহ্মণ তাহাদের প্রদত্ত নি্র ভূমি অথব। 
সাময়িক বৃত্তি পাইয়া জীবনধারণ করিতেন । বিপুল তাহাদের বিভব, 

ধর্মে ভাহাদের একাগ্র নিষ্ঠা, দেশভর! তাহাদের যশ, রাম-লক্ষ্পণের 
মত তাহার! অভিন্ন হৃদয়-_অভাব তাহাদের কিছুরই ছিল না। 
কেবলমাত্র বহুকাল পধ্যস্ত উভয়ে অপত্য ন্সেহে বঞ্চিত ছিলেন। 

" ছ্ছোক্ঠভ্রাতা হিরণ্যদাস অপুত্রক, আর কনিষ্ঠ গোবর্ধনের ছিল একটি 
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মাত্র সম্তান--রঘুনাথ১।” এই রঘুনাথই ছিলেন বংশের প্রদীপ ছুই 
ভ্রাতার নয়নের মণি । 

অতুল এশ্বর্য আর স্সেহম্মতার পরিবেশে রঘুনাথ লালিত হন। 
পিতা ও পিতৃব্যের অভিলাষ, রঘুনাথ হইবেন আদর্শ ধনী পরিবারের 
উপযুক্ত পুত্র। বংশের রাজসিক ধার! তিনি অক্ষুণ্ন রাখিবেন, ভূমা- 
ধিকারের পরিচালনায় যেমন দক্ষ হইবেন, তেমনি সুনাম অর্জন 

করিবেন দানশীলতা৷ ও পুণ্যকর্মে। কিন্ত এ অভিলাষ তাহাদের পূর্ণ 
হয় নাই । জন্মগত সাত্বিক সংস্কার নিয়! রঘুনাথ জন্মিয়াছিলেন, তাই 

ত্যাগ বৈরাগ্যের ধারাটিই উত্তরকালে আত্ম-প্রকাশ করিতে দেখা 
যায় তাহার জীবনে । 

তখনকার দিনের বাংলায় সংস্কৃত পঠন-পাঠনের বড় আদর ছিল। 
নবদ্বীপ ছিল সেকালের অক্সফোর্ড, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে 

পড়্য়ার এখানে পড়িতে আনিত, নব্যন্তায় ও অন্যান্ত দর্শন আয়ত্ত 
করিয়া দেশে ফিরিত। সপ্তগ্রাম এবং পূর্ববঙ্গের কয়েকটি কেন্দ্রে 

বর্তমান ছিল শান্ত্রপাঠের আদর্শ পীঠ। 

হিরণ্য ও গোবদ্ধন ছুই ভ্রাতাই ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় সুপগ্ডিত। 

শান্সবিদ্ পণ্ডিতদের পুষ্ঠপোষকতার জন্যও তাহার। বিখ্যাত ছিলেন । 
তাই ছুই ভ্রাতাই রঘুনাথের শান্তর শিক্ষার জন্ ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। 
গুহে বসিয়া বালককে পড়াইবেন, এমন কয়েকজন অধ্যাপক নিয়োগ 

কর! তাহাদের মত ধনীর পক্ষে কঠিন কিছু নয়। কিন্তু হিরণ্যদাস 
তাহ করেন নাই । চিরাচরিত ভারতীয় প্রথামত ছান্রের। অধ্যাপকের 

'আবাসে থাকিয়াই পাঠ সমাপন করে, তাহার সাহচর্য্য ও তত্বাবধানে 
জীবন গড়িয়। তোলে । এই প্রথাই তিনি অনুমরণ করিলেন ; বালক 

রঘুনাথকে পাঠাইয়া দেওয়া! হইল কুলপুরোছিত বলরাম আচার্ধের 
গৃহে । এখানে থাকিয়াই রঘুনাথ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । 
চতুষ্পাঠীর অন্তান্ত ছাত্রের মতই সাধারণ আহার বিহার ও পরিচ্ছদে 
তিনি অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বলরাম আচার্ধ্য শুধু শান্ত্রবিদৃই 

১ সপ্ত গোক্বামী £: সতীশচন্ত্র মি 
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ছিলেন না, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বলিয়! তাহার স্থনাম ছিল। গ্রামে কোন 
সাধুসস্ত উপস্থিত হইলে তাহার গৃহেই হইত সেবার ব্যবস্থা | এই 
পরিবেশে থাকিয়া বালক রঘুনাথ সাধুসেব। ও সদাচারের দিকেই 
বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতে থাকেন। * 

বলরাম আচার্ধ যেমন শাস্ত্রপারঙ্গম, বালক বিদ্যার্থী রধুনাথও 
তেমনি অদাধারণ মেধা প্রতিভার অধিকারী । তাই কয়েক বৎসরের 
মধ্যেই সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে রঘুনাথ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। 

উত্তরকালে ভক্ত রঘুনাথ যে রসমধুর স্তবমালা! রচনা করেন, 

তাহার মূলে রহিয়াছে বালককালের শিক্ষার এই উৎকর্ষ এবং 
সাফল্য । 

নামমুন্তি হরিদাস ঠাকুর সে-বার বেনাপোল হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে 
ঠাদপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। বলরাম আচাধ্য সাদরে তাহাকে 

জানান অভ্যর্থনা | নিভৃত একটি স্থানে পর্ণকুটির তৈরী করা হয় 

এই ভক্ত অতিথির জন্য | সেই কুটিরে বাস করিয়া হরিদাস তাহার 
নিত্যকার জপ ও নামকীর্তন সমাধা করিতেন আর বলরাম 

আচাধ্যের গৃহে গিয়া করিতেন ভিক্ষা নির্বাহ | 

বালক রঘুনাথের কৌতৃছলের অস্ত নাই। সুযোগ ও অবসর 
পাইলেই তিনি ঘুর্ঘুর করেন হরিদাসের পর্ণকুটিরের আশেপাশে । 

হরিদাস বলরাম ভবনে আসিলে যুক্তকরে তিনি সম্মুখে গিয়! ধাড়ান, 
ধন্য হন তাহার আশীর্বাদ ও নেহস্পর্শে। দিনের পর দিন এই 
সিদ্ধ বৈষবের ভজননিষ্ঠা ও দৈম্ময় সাধনা, দেখিয়া রঘুনাথ বিস্ময়ে 
অভিভূত হন, দিব্য ভাবাবেশের ছবিটি কোমল হৃদয়ে চিরতরে 
অঙ্কিত হইয়া যাঁয়। 

শুধু বলরাম আচার্য্যই নন, হিরণ্য ও গোবর্ধনও ছিলেন ভক্তি- 
সিদ্ধ হরিদাস ঠাকুরের অতি অন্থগত। ফলে বালক রঘুনাথও 
এই মহাপুরুষের দ্বার! এসময়ে বেশ কিছুটা প্রভাবিত হইয়া পড়েন । 

হরিদাস ঠাকুরের কপাকর সম্পাতেই যে রঘুনাথের জীবনে 
ভক্তি-সাধনার ছয়ার উন্মোচিত এ তথ্যটি রঘুনাথের শিল্তু কৃষ্ণদাস 
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কবিরাজের লেখায় পাওয়। যায়। রথুনাথের শ্রীমুখ হইতেই তাহার 

বালক কালের এই মানস বিবর্তনের ইতিহাস কৃষ্ণদাস শ্রবণ করেন 

এবং চর্রিতামুতে তাহ লিখিয়া যান 2 

হরিদাস কৃপা করেন তাহার উপরে। 
সেই কুপা কারণ হইল চৈতন্য পাইবারে ॥ 

অতঃপর হরিদাস ঠাকুর চাদপুর হইতে অন্ঠত্র চলিয়। যান, এরং 

ইহার কিছুদিনের মধ্যেই ভাগ্যক্রমে রঘুনাথ লাভ করেন প্রভূ 

ভ্রীচৈতন্যের দর্শন । 

প্রভূ কাটোয়ায় গিয়া কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নিয়াছেন, 

শুরু হইয়াছে তাহার দিব্য জীবনের নবতম অধ্যায়। অপ্তগ্রামের 

বহু লোকই তাহার এই অভ্যাদয়ের সংবাদ রাখেন । বিশেষ করিয়া 

জমিদার এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি হিরণ্যদাস ও তাহার ভ্রাতা 

গোবদ্ধনদাস প্রভুর নবদ্বীপ লীল। ও সন্ন্যাস গ্রহণের সকল সংবাদ 

অবগত আছেন। 
নবদীপ ও শাস্তিপুরের বহু পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ এই মজুমদারদের 

বৃত্তিভোগী ছিলেন । তাহাদের সভা! ছিল রাজসতার মত, এবং এই 

সভায় নদীয়ার জ্ঞানী-গুণীরা অনেকে আদিতেন । 

হিরণ্যদাসদের সহিত বেশ কিছুটা ঘনিষ্ঠত। ছিল প্রভুর মাতামহ 

লীলাম্বর চক্রবর্তীর । এই সুবাদে প্রভু হিরণ্য ও গোবদ্ধনদাসকে 

আজা' বলিয়। সম্বোধন করিতেন । কাজেই প্রভূর তক্তি-ধন্মের প্রচার 

ও কন্ন্যাস গ্রহণের ঘটনাবলী বিশেষ আগ্রহ নিয়াই তাহার! লক্ষ্য 

করিয়া আসিতেছেন। 

প্রভু কাটোয়। হইতে অদ্বৈত আচার্ষ্যের গৃহে আসিলেন। ভক্তি- 

প্রেমের রসঘন বিগ্রহ, দেবছূর্ণ মুত্তি, এই নবীন সন্গ্যাসীকে দর্শনের 

জন্য শাস্তিপুরে ভীড় জমিয়! যায়, নানাদিক হইতে ভক্ত নরনারী 

সেখানে ছুটিয়া আসিতে থাকে। সপ্তগ্রাম হইতেও বহু লোক 

শাস্তিপুরের দিকে রওনা হয়। এ সময়ে অভিভাবকদের সম্মতি নিয়! 

রঘুনাথও তাহাদের সঙ্গী হন। 
উজ, 



১১৪ ভারতের সাধক 

অদ্বৈত আচার্য্যের ভবনে রঘুনাথ প্রভুর দর্শন পাইলেন ।১ প্রেমঘন, 
দিব্যমধুর মুন্তি। একবার দর্শন করিলে নয়ন ফিরাইয়া৷ নেওয়া 
যায় না। কখনো দিব্য ভাবাবেশে প্রভূ টলমল করিতেছেন | কখনো 

হইতেছেন সংজ্ঞাহীন । সার! দেহে তাহার ফুটিয়া উঠিতেছে অশ্রুকম্প 
প্রভৃতি সাত্বিক বিকার। 
_এপ্রনুকে ঘিরিয়া প্রহরের পর প্রহর চলিতেছে ভক্তদের নৃত্য ও 

কীর্তন। ঘন ঘন জয়ধ্বনিতে দিঙ.মগ্ুল প্রকম্পিত। মর্ত্ালোকে যেন 

এক দিব্য আনন্দের হাট বসিয়া গিয়াছে । 
সপ্তগ্রামের জমিদার হিরণ্য ও গোবদ্ধনদাসের সহিত অদ্বৈত 

আচার্্যের পরিচয় অতি ঘনিষ্ঠ । তাই বালক রঘুনাথের প্রতি সেহ- 
সমাদরের ত্রুটি হইল না। অদ্বৈত তাহাকে প্রভু শ্রীচৈতন্চের 
চরণধুলি ও পাবত্র প্রসাদ দিয়াও তৃপ্ত করিলেন। 

রঘুনাথ শাস্তিপুর হইতে ফিরিয়া আসেন বটে, কিন্তু দীর্ঘদিন 
প্রভু শ্রীস্তৈন্তকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। | প্রহর অলোক- 

সামান্য রূপ, প্রেমাত্তি, দিব্য ভাবাবেশ, আর ভক্তদের আনন্দোচ্ছাস, 

সবকিছু মিলা ইয়া যে অপরূপ ভাবমূক্ডিটি তাহার মানসপটে দীপ্যমান 
হয়া উঠিয়াছে তাহার রং দিনের পর দিন আরো উজ্জল হইয়া 
উঠিতে থাকে | প্রভুর চরণে বালক রঘুনাথের হৃদয় বাধ! পড়িয়া 
যায় এক অক্ঞাত প্রেমের বন্ধনে । 

ইতিমধ্যে কয়েক বংলর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে ; রঘুনাথ 
পদার্পণ করিয়াছেন সত্যের বংমরে। এই তরুণ বয়সে লোকে 
সাধারণতঃ আনন্দ উল্লাসের দিকেই ছুটে, পাথিব ভোগ সুখের দিকে 

আকৃষ্ট হয়। কিন্ত রঘুনাথের বেলায় দেখ! যায় তাহার বিপরীত । 

হৃদয়ে তাহার সদাই বহিতেছে বৈরাগ্যের হাওয়।সংগারে মন 
একদণুও টিকিয়া থাকিতে চায় না। 

১ বৃদ্দাবনের গৌড়ীয় বৈষব নেতাদের মধ্যে রধুনাথমায গোহ্বমীই 

সর্ব প্রথমে প্রভূ শ্রীচৈতচ্ভের দর্শন প্রাপ্ত হন। 



গোস্বামী রঘুনাথদাস ১১৫ 

লো কমুখে প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রকাশের কথ! তিনি শুনিয়াছেন। 
লীলাচলে ভক্তগোষ্ঠী নিয়া যে লীলা তিনি করিতেছেন, প্রেমতক্তি- 
ধশ্মের যে প্রবল তরঙ্গোচ্ছাস তুল্িয়াছেন, সে সংবাদও রঘুনাঁথ 
পাইতেছেন | এসব শুনিয়া মন বড় উচাটন হইয়াছে, নীলাচলে 

গিয়া! প্রভুর চরণে আশ্রয় নিবার অভিলাষ হইয়াছে, ছনিবার | এ 

সময়ে বার বারই চেষ্ট' করেন গৃহত্যাগ করার জন্য, কিন্ত বার বারই 
তাহার অভিসন্ধি ফাস হইয়া যায়, ধর। পড়িয়া যান। 

রঘুনাথের মায়ের আগার নিদ্রা! প্রায় ত্যাগ হইয়া! গেল। তিনি 
কহিলেন, “তোমরা ওর ভাল পাহারার বন্দোবস্ত করো, কোন ফাঁকে 

যেন না পালায়।” 

এই বাবস্থ! গ্রণ করিতে দেরী হইল ন1; কয়েকঙ্গন সঙ্গী ও 

পাঁইক নিযুক্ত হইল এই কাজে । তাহাদের উপর নির্দেশ রহিল, 
রঘুনাথ সপ্তগ্র'ম ছাভিয়া কোথাও না যান, সেদিকে তাহারা তীক্ষু 

দৃষ্টি রাখিবে। 
পিতা ও পিতৃত্বা ক্রমে বড় ভীত হইয়া পড়িলেন। রঘুনাথ 

সাত্বিক প্রকৃতির যুবক, ত্যাগ বরাগোর দিকে তাহার স্বাতাবিক 
প্রবণতা । এবার ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়। উঠিয়াছেন। 

এখন বড় প্রশ্ন, কোন উপায়ে তাহাকে সংসারে ধরিয়। রাখা 

যায়? পিত। ভাবিলেন, কুল গুরুর নিকট মন্ত্র্ীক্ষা নিয়া সাধন ভজন 

শুরু করিলে, পুজা-পার্বণ, দান-ধ্যান প্রভৃতি কাধ্যে রত হইলে, 
হয়তো গৃহত্যাগের ঝোঁক কমিয়া যাইবে । ধীরে ধীরে সংসার 
জীবনে সে আকৃঃ হইবে । 

যহনন্দন 'মাচাধ্য গোবদ্ধনদাসদের কুলগুরু। ইনি অদ্বৈত 

আচার্ষ্যের নিকট বৈষ্ণব মন্ত্র গহণ করিয়াছেন, স্পপ্ডিত ও সাধন নিষ্ঠ 
ব্রাহ্মণ বলিষ। স্থনামও যথেষ্ট । তাহাকে আনাইয়া রঘুনাথকে মন্ত্র- 

দীক্ষ। দেওয়া হইল 
গুরুর নির্ধেশমত বেশ কিছুদিন রঘুনাথ সাধন ভজন করিয়া 

চলিলেন, কিন্তু মন তাহার শান্ত হইতে চায় না, বৈরাগ্যের তীব্রতা 

দিন দিন কেবলই বাড়িতে থাকে 



১১৬ ভারতের সাধক 

অতিভাবকের! এবার পরামর্শ করিয়। স্থির করিলেন, রঘুনাথকে 
তাড়াতাড়ি বিবাহ দেওয়া যাকৃ। রূপসী তরুণী পত্বীর আকর্ষণে 
যদি ব৷ সংসারের দিকে মন কিছুটা ফিরিয়া! আসে । 

স্থলক্ষণা পরমা স্থন্দরী পাত্রী মিলিতে দেরী হয় নাই। এক 
শুভলগ্নে জাকজমক সহকারে রঘুনাথের বিবাহ অন্কুষ্টিত হইয়া গেল। 
কিন্ত বিবাহিত জীবনেও রঘুনাথের মনোভাবের তেমন কিছু পরিবর্তন 
দেখ! গেল না, বৈরাগ্য দিন দিনই চলিল বৃদ্ধির পথে । 

এই সময়ে প্রভূ শ্রীচৈতন্তের বিস্তারিত সংবাদ পৌছে সপ্ত- 
গ্রামে। প্রভু নীলাচল হইতে সম্প্রতি গৌড়-রামকেলীতে আসিয়। 
রাজমন্ত্রী সনাতন ও রূপকে কৃপা করেন । তারপর বৃন্দাবনে গমনের 
জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু সনাতনের পরামর্শে এ যাত্রায় তাহার 

বৃন্দাবন যাওয়া হয় নাই। এক সপ্তাহের জন্য তিনি শাস্তিপুরে 
অদ্বৈত আচার্যের গৃহে অবস্থান করিবেন । হাজার হাজার তক্ত ও 

দর্শনার্থী তাই সমবেত হইয়াছে সেখানে, দিনরাত বহিতেছে কীর্তন- 
নর্তনের আনন্দ স্োত। 

রঘুনাথ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন প্রভুর দর্শনের জন্য, পিতৃব্য ও 
পিতাকে খুলিয়! বলিলেন তাহার মনের কথ! । প্রভুর চরণ দর্শন ন 

করিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিবেন ন1। 
হিরণ্য ও গোবদ্ধন ছুই ভ্রাতায় মিলিয়। এবার বহু সলাপরামর্শ 

হইল। স্তাহারা ভাবিলেন, প্রতু প্রীচৈতগ্ঠের জন্য রঘুনাথ উ্নত্প্রায় 
হইয়াছে | এবার তাহাকে দর্শন করিয়া, তাহার নেহচ্ছায়ায় কয়েক- 
দিন কাটাইয়া আিয়। যদ্দি সে কিছুট! শান্ত হয়, মন্দ কি? সঙ্গে 
কয়েকজন প্রবীণ ব্রাহ্মণ ও দেহরক্ষী যাইবে, সবাই মিলিয়া বুঝাইয়! 
্বঝাইয়! আবার তাহাকে ফিরাইয়। আনিবে সপ্তগ্রামে। 

অভিভাবকদের অনুমতি নিয়া, প্রচুর ভেট-দ্রব্যসহ রধুনাথ সদল- 

বলে উপস্থিত হইলেন প্রভুর সকাশে | 
কিন্ত এই দর্শন ও সান্নিধ্য তো তক্ত রঘুনাথকে শাস্ত করিতে 

পারিতেছে ন। প্রভুর দিব্যমূর্তি, আর তাহার মহাভাবের তরঙ্গ, এই 
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নবীন সাধককে আরে যেন উত্তাল করিয়। তুলিয়াছে। চরণতলে 

নুটাইয়! সাশ্রুনয়নে রঘুনাথ কহিলেন, “প্রভূ, মনে প্রাণে উপলব্ধি 
করেছি, আপনি ছাড় এ জগতে আর আমার কোন আশ্রয় নেই। 

বিষয়-বিষে জর্জরিত হয়ে পশুর জীবন আমি যাপন করছি। কৃপ৷ 

ক'রে আমায় উদ্ধার করুন |” 
অন্তধ্যামী শ্রীচৈতন্তের কাছে রঘুনাথের অতীত, বর্তমান ও 

ভবিষ্যৎ কোন কিছুই অজানা নয়। রঘুনাথ যে তাহার চিহিিত 
পরিকর, তাহার দিব্যলীলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহায়ক। কিন্তু সব 
কিছুরই একট! ক্রম আছে, নির্ধারিত লগ্ন আছে। রঘুনাথকে 
এখনো যে বেশ কিছুদিন অপেক্ষ। করিতে হইবে, সংসারে থাকিয়া 

ভাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে নিজের প্রস্তাতি ৷ 

তাহাকে আশা ও আশ্বাস দিয়! প্রভু প্রশান্ত স্বরে কহিলেন ; 

স্থির হঞা ঘরে যাও না! হও বাতুল। 

ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কুল ॥ 

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া । 
যথাযোগ্য বিষয় ভুগ্জ অনাসক্ত হইয়। ॥ 
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহো লোক ব্যবহার | 
অচিরাতে কৃ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥ 

( চৈ, চ, মধ্য, ১৬৭ ) 

নিভূতে বসিয়। প্রভু আরো! কহিলেন, “বৎস রঘুনাথ, তুমি মনে 

সুখ করো না। বৃন্দাবনধাম দর্শন ক'রে আমি আবার নীলাচলে 

জ্রীগন্নাথের কাছে ফিরে আমবো। | তখন তুমি কোন ছলে আমার 

কাছে গিয়ে উপস্থিত হবে । কোন্ ছলে, কি ক'রে যাবে, যথাসময়ে 

কৃষ্ণ তোমায় তা বলে দেবেন। কৃষ্ণ কপা রয়েছে যার ওপর তাকে 

কে ঠেকাবে ?” 

রঘুনাথ শুদ্ধসত্ব আধার, প্রেমভক্তির আলোকে হাদয় কন্দর 

তাহার আলোকিত। তাই প্রভুর এই ইঙ্গিত হৃদয়জম করিতে দেরী 
হইল না। প্রভু 'কছিয়াছেন, অনাসক্ত হইয়া বিষয় তোগ করিতে 
হইবে, বিষয়কণ্ম পরিচালনা করিতে হইবে | আর এই সঙ্গে অটুট 
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রাখিতে হইবে প্রেমতক্তির নিষ্ঠা । তবেই জীবনে তাহার নামিঘা 
আসিবে কষ্ণ-কপার অমৃতধারা। প্রভুর শ্রীমুখের কথা কি করিয়া 
রঘুনাথ লঙ্ঘন করেন ? 

অন্তরের আর্তি এবার অনেকটা প্রশমিত হইল । স্থির টা 

প্রভু শ্রীচৈতন্যের নির্দেশ অনুযায়ী এবার হইতে সংসারের কাজে 
রত থাকিবেন, আর অপেক্ষা করিবেন সেই পরম লগ্নের জন্য যখন 

প্রভু তাহাকে করিবেন বিষয়কুপ হইতে উদ্ধার, ঠাই দিবেন তাহার 
চরণকমলে । 

শাস্তিপুর অদ্বৈত ভবন হইতে ফিরিয়া আসার পর দেখ। গেল, 

প্রভুর সম্সেহ আশ্বাস-বাক্যে রঘুনাথের মন অনেকটা শাস্ত হইয়াছে । 
হিরণ্য ও গোবদ্ধন এই সুযোগে তাহাকে বিষয়কণ্ম পরিচালনায় 

নিয়োজিত করিলেন । স্ুবিস্তত মুলুকের রাজন্ব সংগ্রহ, স্বলতানের 

প্রাপ্য অর্থ অজম। দেওয়', অবাধ্য প্রজার শাসন প্রভৃতি অনেক কিছু 

গুরুত্বপূর্ণ কাজ মজুমদারদের দপ্তরে করার আছে। রঘুনাথ এখন 
পূর্ণবয়স্ক যুবক ; শিক্ষা! দীক্ষা, মেধা প্রতিভা তাহার যথেষ্ট । এবার 

বিষয়কর্মে দক্ষতা অর্জন করিয়া! সাংসারিক দায়িত সে বুঝিয়। নিক্, 
ইহাই পিতা ও পিতৃব্যের পরম কাম্য। 

রঘুনাথের এই কাধ্যভার গ্রহণ করার কিছুদিনের মধ্যেই দেখ 

দিল এক কঠিন সঙ্কট | এই সঙ্কটকালে রঘুনাথ উপস্থিত না থাকিলে 

হিরণ্য ও গোখদ্ধনের রাজন্ব ইজারার কাজ চিরতরে বিপর্যস্ত হইত, 

সমূলে তাহারা ধ্বংস হইতেন। 

গৌড়-অধিপতি হ্থসেন শাহের অধীনে একজন মুসলমান আমীর 
সপ্তগ্রামের মোক্তাদার হন, সরকার হইতে এটি বন্দোবস্ত করিয়। 

নেন। তাহার লোভ ছিল অত্যধিক, নিম্পেষণের চাপে প্রজাদের 

অনেকে বিদ্রোহী হইয়া উঠিত এবং রাজন্য আদায় পুরাপুরিভাবে 
হইত না। আমীর নিজের খাতে টাকা টানিয়৷ নিয় স্থলতানের 

খাতে রাজন্ব আদায় কম দেখাইতেন, এবং মুসলমান বলিয়! বৎসরের 
পর বৎসর এই ধরণের প্রশ্রয় নিতে তিনি সাহসী হইতেন । শেষটায় 
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স্থলতান বিরক্ত হইয়া তাহাকে বরখাস্ত করেন, হিরপ্যদাস ও 
গোবঞ্ধনকে নিযুক্ত করেন তাহার স্থানে। 

হিরণাদাস বেশ দক্ষতার সহিতই রাজন্ব আদায়ের কাজ করিতেন । 

তাহার আমলে প্রজাদের অসন্তোষ কম ছিল, আদায় তাই রীতিমত 

হইত। স্ুলতানকে তাহার পাওনা বারে। লক্ষ টাক। মিটাইয়। দিয়াও 
আটলক্ষ টাক! মজুমদারের! নিজের ঘরে তুলিতে পারিতেন। পুর্র্বতন 
মোক্তাদার, আমীর, ইহ। লক্ষ্য করিলেন, ঈর্ধার আগুন হৃদয়ে জ্বলিয়া 

উঠিল। সুলতানের নিকট অভিযোগ করিলেন, হিরণ্যদাস কয়েক 

লক্ষ টাকা বেশী আদায় করিতেছে, কিন্ত অন্যায়ভাবে সরকারী 

কোষাগারকে করিতেছে বঞ্চিত! এই 'মভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে 

ষড়যন্ত্র জালও বিস্তারিত হইল | 
সুলতান হুসেন শাহ তখন রাদন্বের আদায় বৃদ্ধি করিয়া! রাজ- 

সিংহাপনকে মুদূঢ় করিতে ব্যগ্র। আমীরের উক্কানীতে তিনি ক্রুদ্ধ 

হইয়া উঠিলেন, মেনাদল সহ এক উজ্জীরকে পাঠাইলেন হিরণ ও 
গোবদ্ধনকে গ্রেপ্তার করিয়! গৌড়ে নিবার জন্য । 

হিরণ্য রাজধানীর সকল খবরই রাখেন । সেনাদল আসিতেছে 

খবর পায়! ভ্রাতাপহ তিনি সপ্তগ্রাম হইতে পলায়ন করিলেন। 

ভাবিলেন, কিছুদিনের জন্য গা-ঢাক। দিয়! থাক। যাক্, তারপর 
স্ঙ্গতানের ক্রোধ প্রশমিত হইলে আত্মপ্রকাশ কর! যাইবে । 

এদিকে মজুমদার ভ্রাতাদের দেখা ন। পাইয়। উজজীর তাহাদের 

প্রতিনিধি রঘুনাথকেন গ্রেপ্তার করিয়া বসিলেন। তারপর তাহাকে 

গোঁড়ে নিয়। গিয়া নিক্ষেপ কর! হইল কারাগারে । 
কারাগার হইতে রোজই সুলতান হুসেন শাহের দরবারে 

রঘুনাথকে হাজির করা হয়। আর ভৎসনা ও ভীতি প্রদর্শন চলিতে 

থাকে দিনের পর দিন। 
রঘুনাথকে স্থুলতান চরম দণ্ড দিতেছেন ন! ছুটি কারণে । প্রথমত, 

মজুমদারের দক্ষ লোক। ভবিষ্যতে ইহাদের দ্বার। রাজন্য বাড়ানো 

যাইবে, এই সম্ভাবনা রহিয়াছে । ছিতীয়ত, ইহারা জাতিতে কায়ন্থ, 

চাতুর্ধ্য ও চক্রান্তে কুশল, প্রজাদের বিদ্রোহী করিয়া বা অপর কোন 
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কুট চাল চালিয়া রাজন্বের আদায় ব্যবস্থা ইহারা বিপর্ধ্যস্ত করিতে 
পারে। তাই রঘুনাথকে কারাগারে রাখিয়া ও ভয় দেখাইয়া 
কার্যোদ্ধারের চেষ্টা চলিতেছে । 

রঘ্বুনাথ বুঝিলেন, কৌশল অবলম্বন না করিলে এই নিধ্যাভনের 

হাত এড়ানো যাইবে না। স্থির করিলেন, মিষ্টি কথায় স্বলতানের 
হৃদয় গলাইবেন, চেষ্টা করিবেন একটা আপোষ মীমাংসার জন্ত | 

করজোড়ে, সবিনয়ে সেদিন স্থলতানকে নিবেদন করিলেন, 

“আমার বাব! ও জ্যেঠা আপনার ভাই । আর আমি হচ্ছি আপনার 
পুক্রের মত। আমাদের ভেতর বিরোধ বা মনোমালিন্য থাকবে 

কেন? তাছাড়া, আপনি হচ্ছেন দেশের রাজ!, সবার প্রতিপালক । 

জ্ঞান বুদ্ধিতে আপনি প্রবীণ, শাস্ত্রতত্ব ধর্মতত্ব সব কিছু আপনার 

আয়তে। আপনার মত মহান্ ব্যক্তি যদি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন, 
ভবে কার কাছে গিয়ে আমি দাড়াবে ?” 

এই বিনয়নআ বচন, আর রঘুনাথের প্রিয়দর্শন মুক্তি, হুসেন শাহের 
মন গলাইয়া দিল। মমতাপূর্ণ স্বরে কহিলেন, “গ্যাখো৷ বেটা, 
তোমার জ্যাঠা খুব কৃতী লোক, সন্দেহ নেই। আট লক্ষ টাক! 

প্রতি বৎসর রাজন্ব থেকে একলা সে ভোগ করে। তা থেকে 

আমায় কিছু দেওয়া কি তার উচিত নয়? তুমি বাড়ী ফিরে যাও। 
তাকে একথা বুঝিয়ে লো। আমি তোমাদের সবাইকে মার্জন। 

করলাম।” 

রঘুনাথ স্থলতানকে প্রতিশ্রুতি দেন, পিতৃব্যকে এ প্রস্তাবে তিনি 

রাজী করাইবেন। মুক্তি পাইয়া সপ্তগ্রামে তিনি ফিরিয়। আসেন এবং, 
ষাহার মধ্যস্থতায় মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয় এবং স্থলতানের মনাস্তুর অতঃপর 

অতি সহজে মিটিয়া যায়। 
এবার বুঝ। গেল, প্রভু শ্রীচৈতন্ত কেন রঘুনাথকে আরো কিছুদিন 

সংসারাশ্রমে থাকিতে বলিয়াছিলেন। এতদিন বৈষয়িক কাজ-কর্ণ 
রঘুনাথ অনাসক্ত হইয়া করিয়াছেন + আত্মিক জীবনের প্রস্ততি তাহার 
গড়িয়া উঠিয়াছে এই অনাসক্তির মধ্য দিয়! | শুধু তাহাই নয়, 
জমিদারী পরিচালনার ভার এ সময়ে রঘুনাথের হাতে ন৷' থাকিলে 
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স্থলতানের সহিত আপোষ-মীমাংসা সম্ভব হইত না| ফলে হিরণ্য ও 
গোবর্ধন মজ্ুমদারকে হইতে হইত সর্বস্বান্ত ৷ 

কিছুদিনের মধ্যে রঘুনাথ এক আনন্দ সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। 

প্রভু শ্রীঠৈতন্যের প্রধান পার্ধদ নিত্যানন্দ প্রভূ পানিহাটিতে আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছেন, ব্রাহ্মণ শুদ্র ধনী নির্ধন সবাইকে নিবিবচারে 
বিলাইতেছেন প্রেমধন । তাহার উদ্দণ্ড কীর্তন-নর্তনে আর আনন্দ- 

রঙ্গে ভক্ত নরনারীর হৃদয় উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে। রাঘব পণ্ডিতের 

তবন হহয়াছে তাহার প্রধান কর্মকেন্দ্র। 

পানিহাটি সপ্তগ্রাম মুলুকেরই অস্তভূক্তি। তাছাড়া, খুব বেশী 
দুরেও নয়। রঘুনাথ স্থির করিলেন, একবার নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ 
দর্শন করিয়া আসিবেন। 

“কেমন করিয়! লক্ষ লক্ষ সাধারণ লোককে হরিনাম দিয়! 

তাবাবেশে আকুল করিতে হয়, “অক্রোধ পরমানন্দ' নিত্যানন্দ 

তাহাতে স্বভাবসিদ্ধ| তাহার মূত্তিতে কি দিব্য ভাব ছিল্গ, মুখের 
কথায় কি মধু ছিল, কীর্তনে কি মদির! ছিল, হাস্তরসে কি চটুলতা৷ 

ছিল যে, যখনই কেহ তাহাকে দেখিত বা নামটি কর্ণে শুনিত, তখনই 

সে কেমন ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হইত। তিনি যেখানে যাইতেন দেশের 
লোক নাচিয়া, উঠিত, সব ফেলিয়া তাহার সঙ্গে যাইবার জন্য ছুটিত, 

আর দেশময় লোকারণ্য হইত, মৃদঙ্গ-করতালে ঘনান্দোলিত হইয়! সে 

অঞ্চলে বিজয়ী সেনাপতির মত এই অপরূপ অবধূতের বিজ্রয়-হুন্দু'ভি 
বাজিয়। উঠিত। চৈতম্ত-ভাগবতে পানিহাটিতে নিত্যানন্দ প্রতূর 
অত্যন্ত লীলা অভি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে । সে লীলার 
বৈহ্যাতিক শক্তিতে তিনমাস কাল সে স্থানের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা 

বিস্মৃতির মত ছিলেন ।৮১ 

নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেম দৃষ্টিপাতে। 
সবার হইল আত্মবিস্মৃতি দেশেতে ॥ 

ক দতগোস্বামী, বুল রখঘুনাথ 
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তিনমাস কারে বাহা নাহিক শরীরে । 

দেহধন্ম তিলাদ্ধেক কাহারে ন। ্ছুরে ॥ 

( চৈ-ভা, অস্ত, ৫ম ) 
রযুনাথ পানিহাটিতে উপনাত হইলেন । গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের 

নীচে কীর্তন-দর্তনের শেষে প্রভু নিত্যানন্দ ্বগণ পরিবৃত করিয়া 
বসিয়৷ আছেন। গৌরকান্তি, সমুন্নত দেহ। আয়ত নয়ন ছুটি দিব্য 
আনন্দের দীপ্তিতে প্রোজ্জল। সদানন্দময় এই মুক্ত পুরুষের দিকে 
ভক্তের! নিনিমেষে চাহিয়া আছেন। এসময়ে রঘুনাথ নিকটে গিয়া 

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন । 

রাঘব পণ্ডত ও অন্যান্য ভক্তের রথুনাথকে চিনিতেন। তাহারা 

ভাহার পরিচয় জানাইয়। দিলেন, “প্রভু, ইনি হচ্ছেন রঘুনাথদাস 
মজুমদার, সপ্তগ্রামের গোবদ্ধনদাসের পুত্র ॥” 

নিত্যানন্দ পুরীধামে থাকিতে শ্রীচৈতন্তের কাছে রঘুনাথের কথা, 

তাহার প্রেমাত্তির কথ শুনিয়াছেন। পরম সমাদরে তাহাকে কাছে 

টানিয়। নেন, নিজের চরণ ছুটি স্থাপন করেন তাহার মস্তকে। 

কৌতুক ভরা কণ্ঠে বলেন, “ওহে চোরা, তবে দেখছি এতদিন পরে 
তোমার দেখ! পেলাম | ভালই হল, এবার তুমি আমার ভক্তদের 

দধি চিড়া খাইয়ে তৃপ্ত করে।।” 

কৌতুকী নিত্যানন্দের “চোরা” কথার নিহিতার্থ, রঘুনাথ তার 
প্রকৃত স্বরূপটি চমতকাররূপে গোপন করিয়! রাখিয়াছেন। ভ্তি- 

প্রেমের সাধনা ও আন্তির ফলে অস্তর তাহার রহিয়াছে কৃষ্ণময়, 

কিন্ত বাহাজীবনে বিষয়ীর মতই তিনি চলাফের! করিতেছেন। 
এই প্রচ্ছন্ন সাধককে সদানন্দময় নিত্যানন্দ সেদিন সবার সমক্ষে 

জানাইলেন তাহার সোৎসাহ সাধুবাদ | শুধু তাহাই নয়, সহত্ সহতর 
ভক্ত বৈষ্কবকে ভোজনে পরিতৃপ্ত করার বিরল স্থযোগও এসময়ে 

ঙাহাকে তিনি দান করিলেন। 

অর্থের এমনতর সদ্ববহারই যে রঘথুনাথ চাহেন। তাই পরম 

উৎসাহে তিনি তৎপর হইয়া! উঠিলেন দধি চিড়ার এই মহোৎসবে |. 

লোকজন ও অর্থের তাহার অভাব নাই, অল্প সময়ের মধ্যে সকল 
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কিছু ব্যবস্থা হইয়া গেল। পর্বত প্রমাণ চিড়ার সপ আর শত শত 
ভাণ্ডের দধি, ক্ষীর, গুড় যেমন দেখা গেল, তেমনি আনিয়া জুটিল 

সহআ সহত্র ভক্ত নগনারী। নিত্যানন্দের প্রেরণায় ও রঘুনাথের 

ব্যবস্থাপনায় যে বিরাট মহোৎসব সেদিন পানিহাটিতে সম্পন্ন হয়, 
তাহার আনন্দ-তরঙ্গ অচিরে ছড়াইয়া পড়ে সারা গোৌঁড়দেশের 
দিকে দিকে। 

কথিত আছে, সেদিনকার মহোৎসবে, নিত্যানন্দের আকর্ধণে ও 

অলৌকিক শক্তির প্রভাবে স্বয়ং প্রভু শ্রীচৈতন্য সুন্দ্রদেহে পুলিন- 
ভোঙ্ধনে আবিভূতি হন, পঙ্ক্তির মধ্যে বসিয়া ভক্তপ্রদত্ত চিড়া দাঁধ 
সানন্দে এহণ করেন। বৈষুণবের। অনেকেই বলিতে থাকেন, রঘুনাথ 
মহা ভাগ্যবান ব্যক্তি, তাহাকে কৃতার্থ করার জন্যই ঘটিয়াছে কপালু 

প্রভুর আবিভাব। 
রাঘব পাঁগুতের গৃহেও সেদিন রাত্রতে বৈষ্ব সেবার সময়ে 

ঘটে এমনি এক অলৌকিক কাণ্ড । নিত্যানন্দের পাশে রাখা হইয়াছে 

প্রভু শ্রীচৈতন্যের ভোজন-আসন। এই আসনে সশরীরে প্রত 
আবিভূতি হন, নিত্যানন্দ ও রাঘব পণ্ডিত উভয়ে এই লালাদর্শনে 
আনন্দে মাত্বহারা হইয়া পড়েন। 

রাঘব হুই প্রভুর ভোজনাবশেষ ভক্ত-রঘুনাথকে সযত্বে আনিয়। 
দিলেন। স্েহভারে আশিস্ জানাইয়া কহিলেন, “রঘুনাথ, তোমার 
ভাগ্যের সীম। নেই । প্রতু শ্রীচৈতন্থ ব্বয়ং এসে ভোজন ক'রে গেলেন 
আজ এখানে । এই নাও তার পবিত্র প্রসাদ, জীবন তোমার ধন্ত 

হোক্, সর্বববন্ধন থেকে মুক্ত হও তুমি |” ূ 
পরের দিন প্রভাতে গঙ্গান্ান সমাপন করিয়া নিতানন্দ তক্তদের 

সঙ্গে ইইগোষ্ঠটী করিতেছেন, এ সময়ে রঘুনাথ আসিয়া তাহার চরণ 
বন্দনা করিলেন । সজল নয়নে, যুক্তকরে কহিলেন, “প্রভু আমি 
বিষয়ী_জীবাধম। বামন হয়ে চাদ ধরার অভিলাষ জেগেছে মনে। 
প্রভূ শ্রীচৈতন্ঠের চরণাশ্রয় পাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছি । কিন্তু ভ্- 
বন্ধন আমার ষে এখনো টুটছে না। আপনি আশীর্বাদ করুন, 
আমার অভীষ্ট যেন পূর্ণ হয়।” 
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নিত্যানন্দ নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, “রধুনাথ, আমি প্রাপতরে 
আশীব্বাদ করছি! শ্রীচৈতন্যের চরণকমলে তৃমি আশ্রয় পাবে । গার 
অন্তরঙ্গ তক্তরূপে সেবার অধিকার তুমি লাভ করবে ।” 

শ্রীচৈতন্যের প্রধান পার্ধদের এই আশীর্্বাণী রথুনাথের সাধন- 
জীননে উত্তরকালে সফল হইয়া উঠিয়াছিল । 

পানিহাটিতে নিত্যানন্দের দর্শন ও মহোতসবে তক্ত বৈষ্বদের 
সঙ্গ লাভের পর রঘুনাথের বৈরাগ্য ও বিষয় বিতৃষ্ণ। চরমে উঠে। 

প্রভু চৈতন্তের সন্পিধানে কবে যাইবেন, কি করিয়া যাইবেন, ইহাই 
হয় তাহার ধান জ্ঞান | 

সপ্তগ্রামে নিজ গৃহে ফিরিয়া আমিলেন বটে, কিন্ত প্রাসাদের 

অভ্যন্তরে মার প্রবেশ করিলেন না। বহির্র্বাটিতে, দুর্গামগ্ডপের 

এক কোণে, অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

বাড়ীর লোকের! প্রমাদ গণিলেন। মায়ের কান্না, পত্বীর আগ্তি, 

আর অভিভাবকদের তিরস্কার কোন কিছুতেই ফল হইল ন1| 

পিতা ও পিতৃব্য এবার তাহার পাহার1র ব্যবস্থা আরে দৃঢ় 

করিলেন। যখন যেখানে তিনি যান, একদল সঙ্গী পরামর্শদাতা 

ব৷ প্রচ্ছন্ন রক্ষী সতর্কভাবে ঘিরিয়া থাকে । এই ব্যৃহ ভেদ করিয়া 
নালাচলের দিকে ধাবিত হওয়া বড় কঠিন। 

প্রভু চৈতন্যের আশ্বাস বাণী রঘুনাথের স্মরণে আসিল, কৃষ্ঃ 
তাহার অবরোধ মোচনের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। অচিরে স্থযোগ 

একটা উপস্থিত হইবেই । খিম্ন হৃদয়ে এই আশা নিয়াই তিনি দিন 

গুণিতে থাকেন । 

এসময়ে একদিন অযাচিতভাবে আসিয়। যায় তাহার পলায়নের 

স্থযোগ । কুলগুরু যহুনন্দন আচাধ্য হঠাৎ শেষ রাত্রে রঘুনাথের কাছে 
আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, “বাবা রঘুনাথ, আমি এক মহা বিপদে 

পড়ে তোমার কাছে এসেছি ।” 

“আমি আপনার সেবক। কি আমার করতে হবে, আদেশ দিন । 

আমি যথাসাধ্য তা করবো ।” ব্যস্ত হইয়া উত্তর দেন রঘুনাথ । 
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“আমার গৃহে শ্রীবিগ্রহ রয়েছেন, ত জানে | যে ব্রাহ্মণ ছেলেটি 
এই বিগ্রহের পুজো! ক'রে সে আজ ক'দিন হয় কাজ ছেড়ে দিয়েছে । 
আমি নিজে অশক্ত । কি ক'রে ঠাকুরের সেবা পুজা নিবধাহ হবে 
ভেবে পাচ্ছিনে। পুজারী ব্রাহ্মণ ছেলেটিকে তুমি যদি নিন্দে বলে 
দাও, তাহলে তোমার কথ। ঠেলতে সে সাহস করবে না। তুমি এখনই 

একবার চল, আমায় মুক্ত করে৷ এ বিপদ থেকে ।” 

রঘুনাথ তখনই রওন। হইলেন তাহার সঙ্গে। কুলগচরুর সঙ্গে 
যাইতেছেন তাহারই জরুরী কাজে । তাই রক্ষীরা কেউ আর তাহাকে 
বাধা দিল না। 

প্রাসাদের বাহিরে কিছুট! রাস্তা গিয়া রদ্বুনাথ আচার্যকে 
কহিলেন, “প্রভু, আপনি আর অনর্থক কষ্ট ক'রে আমার সঙ্গে পূজারী 
ব্রাহ্মণের কাছে যাবেন কেন? আপনি সোজ।] আপনার বাড়ীতে 

চলে যান। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে আপনার ওখানে যাচ্ছি!” 

আচার্য্য ভাবিলেন, এ অতি উত্তম কথা । নদ্বুনাথের জন্য তিনি 

নিজ গৃহেই অপেক্ষ। করিবেন । 

পলায়নের এই পরম স্থযোগ রঘুনাথ ছাঁড়িলেন না। পুজারী 

ব্রা্মণকে যছুনন্দন আচার্যের কাছে পাঠাইয়! দিয়া ধাবিত হইলেন 
নীলাচলের দিকে । রাজপথ পরিহার করিলেন, কারণ রক্ষীর। তাহার 

পশ্চাদ্ধাবন করিয়া হয়তো ধরিয়৷ ফেলিবে । দ্রুতপদে চল শুরু 

করিলেন বনপথ দিয়! | 
উষার আলোক তখনে! ফুটিয়া৷ উঠে নাই । অন্ধকারাচ্ছন্ন বিস্তৃত 

অরণ্যের মধ্য দিয়। রঘুনাথ পথ চলিতেছেন, কাট! ও কাকরের 

আঘাতে পদতল হইতেছে ক্ষত-বিক্ষত| কোনদিকে তাহার জক্ষেপ 
নাই, উন্মাদের মত উর্ধশ্বাসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছুটিয়! চলিয়াছেন। মুখে 
নিরস্তর জপিতেছেন কৃষ্ণ নাম, আর লক্ষ্য স্থির রাখিয়াছেন প্রতু 

শ্রীচৈতন্যের চরণ-পন্কজে । 
পদব্রজে নীলাচল যাত্র! তখনকার দিনে ছিল্স অতি দুরূহ | পথে 

সাপ বাঘের ভয় যেমন ছিল, তেমনি ছিল নরঘাতক দস্থ্যদের উপজ্ব। 
এসব ৫কান কিছু গ্রাহ্য না করিয়া রঘুনাথ অগ্রসর হইয়। চলিয়াছেন। 
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এভাবে আঠারো দিনের পথ তিনি অতিক্রম করিলেন বারে! দিনে । 
এই বারো দিনের মধ্যে তিন দিন সামান্য কিছু আহার জুটিয়াছে, 
আর বাকী নয়দিন কাটিয়াছে অনাহারে | এই অবস্থায়, শ্রাস্ত ব্লাস্ত 
দেহে, জগন্নাথক্ষেত্রে গিয়া তিনি পৌছিলেন। তারপর সরাসরি 
পতিত হইলেন প্রভুর চরণতলে । 

প্রভু শ্রীচৈন্ন) ভাবাবিষ্ট হইয়া ভক্তমগ্ডলীর সম্মুখে বসিয়া 
আছেন । চরণে পতিত, অস্থিচন্মসার, অচেতন-প্রায় নবাগত ভক্তকে 

চিনিতে পারিয়! প্রভুর পাধদ মুকুন্দ দত্ত চমকিয়। উঠিলেন। একি! 
এ-যে সপ্তগ্রামের ক্রোড়পতি জমিদারের তনয় রঘুনাথ-_বিষয়-বিরাগী 
তক্ত রঘুনাথ ! 

প্রভু তখন ভাবাবেশে বহিয়াছেন। মুকুন্দ দত্ত ভূতলে শায়িত 
র্ঘুনাথের দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, ব্যস্তভাবে তাহার 
পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন । 

প্রভু শ্রীচৈতন্তের অধরে ফুটিয়া উঠে, প্রসন্ন মধুর হাসি। মুযুক্ষ 

রঘুনাথকে সন্গেহে তুলিয়া শিয়! তিনি আলিঙ্গন দেন। রঘুনাথ 
বিভোর হন স্ব্গয় আনন্দে, পথশ্রম আর অনাহার অনিদ্রার সব কিছু 
কষ্ট বিস্মৃত হইয়1 যান, প্রভুর চরণে বার বার জানান প্রাণের আকুতি, 
মাগেন পরমাশ্রয়। 

আশ্বীস ও অভয় দিয়া প্রভূ রঘুনাথকে আন্তরিক আশীর্বাদ 
জ্ঞাপন করেন। সকলকে নির্দেশ দেন এই নবাগত ভক্তকে সাদরে 

গ্রহণ করা: জন্য। 

প্রেমপূর্ণ স্বরে প্রভূ এবার কহেন, “রঘুনাথ, গ্যাখো, কৃষ্ণের কি 
অপার কপা | এবার তিনি তোমায় টেনে আনলেন বিষয়-কুপ থেকে। 

প্রেমভক্তির আনন্দলোকে এবার তোমার যাত্রা শুরু হ'লো!।” 

সজল নয়নে, বাম্পাকুল কণ্ঠে রঘুনাথ উত্তর দেন, “প্রভূ, আমি কৃষ্ণ 
জানিনে, কৃষ্ণকুপ। কি তা জানিনে। কিন্তু এটা নিশ্চিতরূপে জেনেছি, 

প্রত্যক্ষ করেছি, তোমার কপাই আমায় আজ উদ্ধার করলে।।” 
কপাময় প্র তখনই স্বরূপ দামোদরকে ডাকিয়া কহিলেন, 
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“এই রঘুনাথ আমি সপপিন্থ তোমারে । 
পুত্র-ভূন্যরূপে ভূমি কর অঙ্গীকারে ॥ 

তিন রঘুনাথ নাম হয় মোর স্থানে। 

স্বরূপের রঘু আজি হৈতে ইহার নামে । 
“স্বরূপ দামোদর শ্্রীচৈতন্যের সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ভক্ত, তিনি 

ভাহার দ্বিতীয় স্বরূপ * যেমন পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান, তেমনই, গুরুগম্তীর 
গাবময় রসজ্ঞ ভক্ত । প্রভু নিজেই বলিতেন, নিগৃঢ সাধনতত্ব ও 
ব্রজের লীলারম রহস্য তাহার অপেক্ষাও স্বরূপ দামোদর অধিক 
জানিতেন। রঘুনাথের প্রেমের একাগ্রতা এবং সাধনের চৃঢ়তার 
বিষয় তিনি বুঝিয়াছিলেন। এরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ সাধকই গুঢ়তত্ব 
অনুশীলনের অধিকারী, স্থতরাং রঘুর উপযুক্ত গুক স্বরূপ দামোদর । 

এজন্য প্রভু তাহার এই প্রিয় পদার্থটিকে আদর করিয়! সেই মম্মী 
ভক্তের করে সমর্পণ করিলেন । বিশেষতঃ তিনি জানিতেন, প্রিয় 

তক্তটিকে যথোচিত আদর যত্বু বা শিক্ষাদান করিবার সময় বা সুযোগ 
তাহার নাই ; এজন্য রঘুনাথের এস্কাস্ত মঙ্গল বিধানের জন্য, তাহাকে 

পু্রবৎ ভূৃত্যবৎ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত, দরিদ্রের নিজপুজকে 

পনীর গৃহে পোধ্যপুক্র করিয়া দিবার মত রঘুনাথকে হাতে হাতে 

ধরিয়া স্ববপকে দেওয়া হইল । সেইদিন হইতে যত কাল রঘুনাথ 

নালাচলে ছিলেন, তিনি শ্বিরূপের রঘুনাথ” নামে সকলের নিকট 

পরিচিত হইলেন) "৮ 

গৌড় হইতে আসিবার সময় রঘুনাথ চরম কষ্ট পাইয়াছেন। 
পথশ্রম, অদ্ধাশন ও অনিদ্রায় শরীর প্রায় বিধ্বস্ত | তছুপরি কয়েক 

দ্রিন তাহাকে জরে ভুগিতে হইয়াছে এবং এজন্ত লঙ্ঘন দিতে হইয়াছে | 
লজ্ঘনের পর রোগীদের রসাল বস্ত ভোজনের জন্য স্বাতাবিক 

একট! ইচ্ছা জন্মে। রঘুনাথের বেলায়ও তাহ! দেখ! দিল। স্ুন্যাু 
ভোজ্য বস্তর জন্য তিনি উৎনু হইয়া উঠিলেন। 

প্রভু তাহার সেবক গোবিন্দকে বলিয়৷ দিয়াছেন, কয়েকদিন 

১ রখুনাথদান গোস্বামী £ সতীশচন্দ্র মিন 
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রঘুনাথকে যেন তাহার পাতের প্রসাদই দেওয়া হয়| বলা বাহুল্য, 
সে প্রসাদ বৈরাগী সঙ্ন্যাসীদেরই উপযোগী । অথচ সম্ভ রোগমুক্ত 
রঘুনাথের জিহবার লালসা যাইতেছে না। অগত্যা! সেদিন তিনি 

মনে মনে প্রভুর উদ্দেশে নানা রুচিকর চব্যচোস্য ভোগ দেন, তারপৰ 

মনে মনেই তাহ! গ্রহণ করিয়। হন পরিতৃপ্ত 

এই মানস ভোজের পরদিনই প্রভাতে উঠিয়। প্রভূ স্বরূপকে 
কহিলেন, “ম্বরূপ, আজ আমার শরীরটা! তত ভাল নেই, অজীর্ণ 

হয়েছে। রঘুনাথ আমায় কাল অতিরিক্ত ভোজন করিয়েছে ৯।” 

দীনাতিদীন পথের ভিখারী রূপে রধুনাথদাস নীলাচলে আসিয়। 

পৌছিয়াছেন। প্রভূকে সুস্বা বন্ঘ ভোজন করানোর সাম্য 

সাহার কই? সময়ই বা কই? প্রভুর এ ভোজন তে! কাহারো চক্ষে 
পড়ে নাই ? স্বরূপ ও অন্যান্থ স্তর ভক্তের] বুঝিলেন, ইহা। প্রভুর 
মানস ভোজন, আর ইহা সম্ভব হইয়াছে ভক্ত রঘুনাথের মানস- 

নিবেদনের কলেই। 
রঘুনাথও উপলব্ধি করিলেন, অন্তর্ধ্যামী প্রভুর দৃষ্টিতে তক্তদের 

ভাবন! চিন্তার ক্ষীণতম বুদ্বুদ্টিও ধর! পড়িয়। যায়। তাই তাহার 
বৈরাগ্য সাধন! সম্পূর্ণ করিতে হইবে পরম নিষ্ঠাতরে, আর সার! 
দেহ-মন-প্রাণ নিয়োজিত করিতে হইবে এই সাধনায় । 

কয়েকদিন বিশ্রাম ও আহার বিহারের পর রঘুনাথের শরীর 
কিছুটা সুস্থ হইয়া উঠিল। এবার তিনি ব্যাকুল হইলেন প্রভুর কাছে 
সাধন নির্দেশ নিবার জন্য । তাহার সমস্ত ভার অপিত হইয়াছে 
স্বরূপ দামোদরের উপর । তাই স্বরূপকে সেদিন একান্তে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কয়েকটি দিন গত হ'লো। কই, প্রভু তো আমায় সাধন 
তজন সম্বন্ধে, সাধ্যসাধনত্ব সম্বন্ধে নিজে কিছু বলছেন না? আমার 
হয়ে আপনি তাকে একটু বলুন |” 

স্বরূপ প্রভুর কাছে রঘুনাঁথের ব্যাকৃলতার কথা উঠাইলেন। 
তখনি সর্ব সাক্ষাতে প্রভু দিলেন তাহার নির্দেশ £ 

১ ভক্তমাল গ্রন্থে অন্তর্ধ্যামী প্রভুর এই মনোরম .আখ্যায়িকাটি বণন। করা।.॥. 

হইয়াছে। 
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হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল। 
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল ॥ 

সাধ্য সাধন তত্ব শিখ ইহার স্থানে । 
আমি যত নাহি জানি ইহ তাহ! জানে ॥ 
গ্রাম্য কথা ন। কহিবে, গ্রাম্য বার্তা না শুনিবে। 
ভাল ন৷ খাইবে আর তাল না পরিবে ॥ 

অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদ1 লবে। 

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেব। মানসে করিবে ॥ 

এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ। 
স্বরূপের ঠাই ইহার পাবে সবিশেষ ॥১ 

( চৈ, ৮, অস্ত্য-৬ ) 

সাধারণভাবে প্রভু নবীন ভক্তদের উপযোগী কয়েকটি উপদেশ 
দিলেন বটে, কিন্তু তাহার নিগুঢ ব্রজরস তত্ব। শিক্ষা দেওয়ার ভার 

বহিল স্বরূপ দামোদরের উপর | সেইজস্থই তে। তিনি স্বরূপের হাতে 

রঘুনাথকে একাস্তভাবে সপিয়। দিয়াছেন । 

এদিকে রঘুনাথের পলায়নের পর সপ্তগ্রামের মজুমদার প্রাসাদে 

নামিয়া আসিয়াছে বিষাদের অন্ধকার । রঘুনাথের তরুণী পত্বী 
অবিরত ক্রন্দন ও বিলাপের পর মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া আছেন। 

জননী হইয়াছেন উন্মাদিনীর মত, তাহার বুক ফাট। হাহাকার শুনিয়। 
অশ্রুজল রোধ করা যায় না। হিরণ্য ও গোবদ্ধন একমাত্র পুত্রের 
অদর্শনে হতাশ হইয়। বসিয়া আছেন! তাহারা বিচক্ষণ ব্যক্তি, বুঝিয়া 
নিয়াছেন, রঘুনাথ নিশ্চয়ই নীলাচলে গিয়া আশ্রয় নিয়াছেন প্রভু 
শ্রীচৈতন্যের চরণে । আর তাহাকে এই বৈরাগ্য-আশ্রম হইতে 
ফিরাইয়া আন। যাইবে না। 

কিন্তু রঘুনাথের মাতাকে শান্ত কর! যায় কই? কাদিয়৷ কাদিয়৷ 
বলিতেছেন, “যেমন ক'রে হোক তোমরা আমার নয়নের মণি 

রঘুনাথকে ফিরিয়ে আনো । দরকার হলে তাকে ঘরে বেঁধে রাখে | 

এই প্রাসাদে এত লোকজন, এত রক্ষী, আছে কী করতে ?” 
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গোবদ্ধন মজুমদার স্ত্রীকে নানা ভাবে বুঝান, এতকাল চেষ্টা 

করেও রঘুনাথকে আমর! ধরে রাখতে পারলাম না। এই হচ্ছে 
বিধিলিপি। আরে কহিলেন £ 

“ইক্্র সম এরশ্বর্ধ্য, স্ত্রী অগ্পরা সঙ্গ । 

এসব বাধিতে নারিলেক যার মন ॥ 

দ্ড়ীর বাঁধনে তারে রাখিব কি মতে। 

জন্মদাত। পিত! নারে প্রারন্ধ খগণ্ডাইভে ॥ 

( চৈ, চৈ, অস্ত্য-৬) 

শিবানন্দ সেন ছিলেন প্রভু শ্রীচৈতন্ঠের ভক্তদের মধ্যে একজন 
গণ্যমান্য ব্যক্তি । প্রতি বৎসর গৌড় হইতে যাহার। নীলাচলে প্রভুর 
দর্শনে যাইতেন, তাহাদের অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিতেন এই 
শিবানন্দ। যাক্রীদলের পরিচালনার দায়িত্বও ছিল তাহার উপর। 

গোবদ্ধন মজুমদার রখুনাথ সম্পর্কে খোঁজ নিলেন শিবানন্দের 

কাছে। জানিলেন, নীলাচলে থাকিয়। কঠোর বৈরাগ্যময় জীবন সে 
যাপন করিতেছে । সে বৈরাগ্য সে দৈম্তদশ! দেখিলে অশ্ররোধ 
করা কঠিন হয়। 

গোবদ্ধনের অন্তর বেদনার্ভ হইয়া উঠিল। রাজপুত্রের মত 
বিলাস বৈভবে যে এযাবৎ কাটাইয়াছে, এই কঠোরতা কি করিয়া 
সে সম্া করিবে । অবিলম্বে রঘুনাথের জন্য একটি পাঁচক ব্রাহ্মণ এবং 
ভৃত্য তিনি নীলাচলে পাঠাইয়া দিলেন, এই সঙ্গে দিলেন চারিশত 
মুদ্রা ও বহুতর সুব্বাহ খাছ্যি। 

পাচক ও ভৃত্য নীলাচলে পৌছানোর পরই রঘুনাথ তাহাদের 
বিদায় দিলেন । কিন্তু মুদ্রাগুলি কি করিবেন ? তাবিয়া চিন্তিয়া স্থির 

করিলেন, এগুলি সঞ্চিত রাখিবেন নিজের কাছে । এই অর্থ দিয়। 
প্রভুকে মাঝে মাঝে পরিতোষ সহকারে ভোজন করানে। যাইবে। 

ভক্তাধীন প্রভু রঘুনাথের অনুরোধ এড়াইতে পারেন না। প্রতি 
মাসে ছই তিন দিন করিয়া রঘুনাথের কুটিরে তাহাকে ভিক্ষ। গ্রহণ 
করিতে হয়। নানা সুস্বাহু ভোজ্য তৈরী হয়, প্রভু ও তাহার সঙ্গী 
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বৈষণবেরা তৃপ্তি সহকারে এসব গ্রহণ করেন । ভক্তিভরে প্রসাদ গ্রহণ 

করিয়া রঘুনাথও হন কৃতকৃতার্থ । 

প্রায় ছই বৎসর এভাবে অতিবাহিত হইল । তারপর হঠাৎ 
রঘুনাথের মনে খেলিয়! গেল চিস্তার ঝলক। প্রভু তাহার গৃহে 

ভিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন আর এই উপলক্ষে রঘুনাথ পাইতেছেন কত 
আনন্দ, কত তৃপ্তি । কিন্তু এই সঙ্গে কি তাহার অহমিকা কিছুটা 

মিশ্রিত নাই? “প্রভু আমার কুটিরে ভিক্ষা গ্রহণ করছেন, ভক্তাদের 

মধ্যে আমি বিশেষ একটা মর্যাদা এর ভেতর দিয়ে পাচ্ছি" এই 
ধরণের প্রচ্ছন্ন অভিমান হয়তো। রহিয়াছে । তাছাড়া, প্রভূ কি সত্যই 

এই ভোজনে তৃপ্ত হইতেছেন ? 
ভাবিলেন, প্প্রভূ সর্ধ্বত্যাগী সন্যাসী, চরম ত্যাগ তিতিক্ষা ও 

দৈন্যের আদর্শই তিনি তাহার অন্ুগামীদের সম্মুখে সদাই তুলে 
ধরছেন । চরম বৈরাগ্যের আধার না হলে কোন সাধকই পরম 
প্রেমরস বা! ব্রজরস সহঞ্জে ধারণ করতে পারে না! অনুগামী বৈরাগী 

সঙ্প্যাসীদের প্রতি এটাই প্রভুর শ্রেষ্ঠ উপদেশ । সেই বৈরাগ্যমৃত্তি 
প্রভৃকে আমি নিমন্ত্রণ উপলক্ষে রোজ খাওয়াচ্ছি বিষয়ীর অন্ন। 
আমার পিতা ও পিতৃব্য বিষয়ী, ধনী জমিদার | তাদের প্রেরিত 

অর্থে যে আহাধ্য প্রস্তুত হয়, তা তোজনে প্রভুর তো সত্যকাঁর আনন্দ 
হবার কথা নয়। তাই তো। ভ্রান্তবুদ্ধি হয়ে শমি একি করছি? 

অতঃপর রঘুনাথ প্রভু শ্রীচৈতন্যকে নিমন্ত্রণ কর! ছাড়িয়া! দিলেন। 
বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হইল, তারপর হঠাৎ একদিন প্রভূ প্রশ্ন 
করিয়া বসিলেন, “আচ্ছা স্বরূপ, রঘুনাথের কুটিরে আর তো আমায় 
ভিক্ষা গ্রহণের জনতা ডাকছে না| ব্যাপার কি?” 

ব্বরূপ নিবেদন করেন, প্রভু, রঘুনাথ ভেবে দেখেছে? বিষয়ীর 

অন্ন আপনাকে নিবেদন করাটা ঠিক নয়। আপনি ভক্তাধীন, ভক্তের 
ইচ্ছে মেনে নিয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করছেন, তা ঠিক। কিন্ত রঘুনাথের 
মন আজকাল তাড়ে সায় দিতে চাচ্ছে ন। 1” 

একথা শুনিয়। প্রভু মহা আনন্দিত। কহিলেন, “রঘুনাথ ঠিকই 
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বুঝেছে । বিষয়ীর অন্ন খেলে মন মলিন হয়, আর কৃষ্ণ স্মরণে বাধা 

পড়ে। রঘুনাথের ব্বচ্ছ দৃষ্টি সত্যকার পথ চিনে নিতে ভূল করেনি ।” 
আহার বিহারে সংযম, ত্যাগ বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ,সাধন, এইদিকে 

রঘুনাথের সতর্ক দৃষ্টি পতিত হইল। কারণ, তাহার প্রাণপ্রভু প্রীচৈতন্ত 
যে নিজে এইট পন্থার অনুরাগী | তাছাড়া, রঘুনাথ আরও ভাবিয়া 
দেখিয়াছেন, তিনি ধনবানের পুত্র, বিলাস-বন্ল জীবনে বহুতর 

অবাঞ্ছিত সংস্কার গজাইয়া উঠিয়াছে_-ভোগেচ্ছার সুক্ষ অস্কুর হয়তে। 
এখনো রহিয়াছে উদগ্র | এ অস্কুরকে নিম্মমভাবে বিনাস না করিলে 

শুদ্ধ আধাররূপে তিনি তো! গড়িয়া উঠিবেন না। তাই দৃঢ় স্বল্প 
করিলেন, কায়মনোবাক্যে সত্যকার বৈরাগ্যকে তিনি বরণ করিয়া 

নিবেন, ভোগলিপ্লা ও আত্ম-অতিমানের কাটাকে সমূলে করিবেন 

উৎপাটিত। 

শ্রীচেতন্ঠের একান্ত সেবক গোবিন্দের উপর নির্দেশ ছিল, তক্ত 
রঘুনাথ ত্াশ্ার ভজনপৃজন ও সমুদ্র নান সমাপন করিয়। প্রভুর দর্শনে 
আসিলে প্রভুর প্রসাদান্ন তাহাকে দেওয়া হইবে । কিছু!দন ইহা 
তোজন করিয়াই রথুনাথের দ্রিন কাটিতেছিল। হঠাৎ শুরু হইল 

তাহার আত্মসমীক্ষণ, “তাই তো বৈরাগ্যময় তপস্যার পথে আমি পা! 

বাঁড়িয়েছি। কিন্ত আর পাঁচজন বৈরাগী ও সন্গ্যাসীর মত যত্রতত্র ভিক্ষা 

করে তে। উদরপুন্তি করছিনে ? বরং প্রভুর প্রসাদ নিশ্চিন্ত আরামে 

প্রতিদিন খেষে যাচ্ছি । চিন্তা নেই, ভাবন! নেই, আহার ঠিকমত 
জুটছে, নিরুদ্ধেগে দিন বেশ কেটে যাচ্ছে । এ তে! ঠিক নয়। বৈরাগী 

জীবনের ছুঃখ-কষ্টকে সহজভাবে বরণ ক'রে নিতে হবে ।' 

দশদণ্ড রাত্রি অতীত হইলে রঘুনাথ জগন্সাথদেবের মন্দিরে গিয়া 

পুষ্পাপ্রলি নিবেদন করিতেন | তারপর আসিয়। দাড়াইতেন মন্দির 

প্রাঙ্গণে, সিংহদ্বারের কাছে। কাঙাল বৈষ্ণব বলিয়। দর্শনার্থীরা দয় 
করিয়া কেহ যদি কোন খাছ ভিক্ষান্যবরূপ দিত, তাহ! দিয়! কোনমতে 

করিতেন ক্ষুন্িবৃত্তি । 

এই অযাচক-বৃত্ধিই তে। নিষ্চিঞ্চন বৈঝব সাধুর আচরণীয় ধর্ধ্ম। 
এখন হইতে এভাবেই শরীর ধারণের উপযে।গী আহার্ধ্য "গভীর রাত্রে 
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রঘুনাথ সংগ্রহ করার চেষ্টা করিতেন । তারপর সারারাত কাটাইতেন 
জপ ধ্যান ও তজনে। 

কিন্ত কিছুদিন পরে ভিক্ষান্ন গ্রহণের এই ব্যবস্থাও রঘুনাথের 

মনঃপুত হইল ন1। প্রকাশ্যে এমনভাবে সিংহদ্বারে দীড়াইয়া থাকা 
শোভন নয়, সঙ্গতও নয়। বাহিরে অযাচক বৃত্তির ভান আছে বটে, 

কিন্তু ভিতরে প্রচ্ছন্ন ভাবে ষে রহিয়াছে ভিক্ষা সংগ্রহের সূক্ষ্ম ইচ্ছা । 

মুখে কিছু না বলিলেও অযাচক সাধু মনে মনে আগন্তক দাতা সম্পর্কে 

কত কিছুই না ভাবিতে থাকে ! কখনো ভাবে এই যে আমার 

পরিচিত ভিক্ষাদাতা৷ এগিয়ে আসছেন, কাল ইনি আমায় দিয়েছেন, 

আজো হয়তো দিয়ে যাবেন । কখনো বা কাহারে। সম্পরকে হয় 

বিপরীজ মনোভাব-_এই দাভাটি তেমন স্ুবিধের লোক নন, বোধহয় 

এর কাছে আজে! কিছু পাওয়া যাবে না । রঘুনাথ কঠিলেন, 'নাঁ- 

এই কপট অযাচক বৃত্তি আর নয়। বরং সত্রে গিয়ে কাঙালীদের 

মত মেগে খাবো), 

প্রভু শ্রীচৈতন্ত প্রায়ই মত্ত থাকেন মহাগাবে। কখনো ইষ্টগো্টী 
করেন, কখনো বা ভক্তদের ভীড়ের মধ্যে থাকেন ব্যতিব্যস্ত । কয়েক 

দিন রঘুনাথের সংবাদ রাখেন নাই | সেদিন ভক্তদের প্রশ্ন করিলেন, 

“রঘুনাথ কেমন আছে? আর কি করেই বা আজকাল তার ভিক্ষা 
নিব্বাহ হচ্ছে, বলতে ?” 

জানানো হইল, রঘুনাথ সিংহদ্বারে ফাড়াইয়া অযাচকভাবে যাহা 
কিছু পাইতেন, তাহাতেই ক্ষুন্িবৃত্তি করিতেন। এখন তাহাও ছাড়িয়। 
দিয়াছেন । সত্রে গিয়া কাঙালীদের সাথে বসিয়া ভোজন করেন । 

প্রভু সবাইকে শুনাইয়া শুনাইয়া! কহিতে লাগিলেন, “তা বেশ 

করেছে। সত্রে মেগে খাওয়াই তো ভালো । মন্দিরের সিংহদ্বারে 

ভিক্ষার জন্য দাড়িয়ে থাকা, এতো বেশ্ঠাবৃত্তিরই মত। দাতার চোখে 

পড়ার জন্য প্রকাশ্য স্থানে প্রহরের পর প্রহর দীড়িয়ে থাকা এ 

বড় জঘন্য |” 

ভাববিলাসী বৈষবের৷ প্রভুর কথায় শিহরিয়া উঠিলেন। 'বরাগ্যের 
কঠোরত! সম্পর্কে এমন ক্ষমাহীন এবং নিষ্ঠুরও তিনি হইতে পারেন? 
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গৌঁড়ের শ্রেষ্ঠ ক্রোড়পতির পুত্র, প্রতাপশালী মুলুকপতির পুত্র 
রঘুনাথ-_ তাহাকে শেবটায় তিনি কাঙালীদের সহিত পঙ্ক্তিভোজনে 

টানিয়া নামাইলেন ! 
অতঃপর সর্ধত্যাগী বৈষ্ণব-সাধক রঘুনাথ আসিয়। ধাড়ান কচ্ছ- 

সাধনের শেষ ধাপে । ত্যাগ-বৈরাগ্যের মহিম! কীর্তন করার কালে 
প্রভূ কতদিন বলিয়াছেন__ 

জিহবার লালসে যে ইতি উতি ধায়। 

শিশ্পোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥ 

সত্রে কাঙালীর সারিতে বসিয়। খাইতে হয় বটে, কিন্তু ভোজন 

মিলে প্রচুর এবং নিশ্চিতভাবে । উদরপুত্তি করার পর সারাদিন 
রঘুনাথ ভজনানন্দে কাটাইয়া দেন। কিন্তু সর্বস্ব ছাড়িয়া যে পথে 

বাহির হইয়াছে, চরম বৈরাগ্য ও দৈন্ের সাধনা গ্রহণ করিয়াছে, 
একমাত্র কৃষ্ণকুপার উপরই সে নির্ভর করিয়া আছে। তাহার পক্ষে 

সত্রের নিশ্চিত ভোজন ব্যবস্থা তে৷ সমীচীন নয়। সত্রে গিয়া চাহিয়। 

খাওয়া -আর তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। 

আহার সম্পর্কে আরো বেশী কঠোরতা এবার তিনি অবলম্বন 

করিবেন। এমন বস্ত্র সংগ্রহ করিবেন যাহা কাহারো কাছে চাহিতে 

হয় না; যাহার জন্য কাহারে। কপার উপর নির্ভর করিতে হয় না। 

শুধু তাহাই নয়, যে বস্ত খাইলে অপর কোন জীবকে বঞ্চিত করা 
হয় না, তাহাই তিনি এবার হইতে সংগ্রহ করিবেন। 

রঘুনাথের এই বৈরাগ্যসাধনের ইতিবৃত্ত তক্তকবি কবিরাজ 
গোন্বামীর অমর লেখনীতে বিধৃত রহিয়াছে চিরকালের ত্যাগতাতক্ষা- 

ক্রতী মুমুক্ষুদের জন্য £ 

প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়। 

ছুই তিন দিন হৈতে ভাত সড়ি যায় ॥ 
সিংহদ্ধারে গাভী আগে সেই ভাত ডারে। 

সড়া গন্ধে তৈলঙ্গ গাই খাইতে ন1 পারে ॥ 

সেই ভাত রঘুনাথ রাজ ঘরে আনি। 

তাত ধুরঃ। ফেলে ঘরে দিয়! বহু পানী ॥ 
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ভিতরেতে দড় ভাত মাজি যেই পায়। 

লুন দিয়! রঘুনাথ সেই অন্ন খায়। 
(চৈ, চৈ, অন্ত্য ৬) 

এ যেন বৈরাগ্যের এক অগ্রিপরীক্ষা। এই অগ্নির দহনে তপস্থী 
রঘুনাথ নিজেকে নিফলুষ করিয়। তুলিতে চান, কৃষ্ণকুপার মহারস 

ধারণের সামর্থ্য অর্জন করিতে চান । 

মন্দিরের কাছে পসারীর। মহাপ্রসাদান্ন বিক্রয় করে। প্রতিদিন 

সবট। বিক্রীত হয়না | এবাসি প্রসাদে দুর্গন্ধ হইলে সিংহঘ্ারের 

পাশে দাড়ানো গাভীদের সম্মুখে তাহা ঢালিয়া দেওয়া হয়। গাভীর! 
কতকটা! খায়, কতকটা! হুর্গন্ধের জন্য ঠেলিয়া ফেলিয়। দেয়। রঘুনাথ 
এই বাসি পচ অন্নকণ। কুড়াইয়া আনেন । বার বার জলে ধৌত 
করার ফলে কোন কোন অন্নের দানা হইতে দৃঢ় অংশ বাহির হয়। 
এগুলি সংগ্রহ করিয়া স্ুন সহযোগে রঘুনাথ তাহা ভোজন করেন । 

যেমন ত্যাগ-তিতিক্ষাবান্ সাধক রঘুনাথ, তেমনি কৃপালু ও 

কল্যাণকামী তাহার সাধন পথের দিকাদিশারী স্বরূপ দামোদর । 

স্বরূপ রঘুনাথের বৈরাগ্যময় সাধনার এই শেষ পধ্যায়টি সতর্কভাবে 
লক্ষ্য করিতেছেন। একদিন রঘুনাথের কুটিরে গিয়া হাতেনাতে 
তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, “রঘুনাথ, এমন অম্ৃতময় 

প্রসাদানন রোজ তুমি ভক্ষণ করো, আর আমাদের দাও না। একি 

অদ্ভুত প্রকৃতি তোমার !” তারপর এ বাসি ভাতের প্রসাদান্ন পরম 
আনন্দে পুরিলেন নিজের মুখে! রঘুনাথের কৃচ্ছব্রতের সাফল্যে 
জানাইলেন অন্তরের অজভ্র সাধুবাদ । 

প্রভু শ্রীচৈতন্যের দিব্য দৃষ্টির কাছে রঘুনাথের তপশ্চরধ্যার কোন 
কিছুই অজান। নাই। তবুও ত্যাগী ভক্তের মহিম! বাড়ানোর জঙ্য 

উক্তমগ্ডলীর সমক্ষে কহিলেন, “ম্বরূপ, তোমার রঘুনাথের সমাচার 

বল। দিনচর্ধ্যা তার কিভাবে চলছে ?” 
স্বরূপ করজোড়ে রঘুনাথের কৃচ্ছে,র কথ। সবিস্তার বিবৃত করেন। 

প্রভুর আয়ত নুম্নন ছুটি তখন পুলকাশ্রুতে ছলছল | স্বরূপকে নিয়! 

সোল্লাসে ছুটিয়! বান রঘুনাথের কুটিরে। 
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রঘুনাথ তখন ভোজনে বসিবেন। বাসি প্রসাদাম্ন জলে মাজিয়া 
নিয়া, হুন মাখাইয়৷ পাতার উপর রাখিয়াছেন। প্রভু আনন্দ কলরব 
করিয়া কহিলেন, “রঘুনাথ, এ তোমার কি রকমের স্থার্থবুদ্ধি? এমন 

মহাপ্রসাদ নিত্য তুমি গ্রহণ কর্ছো, আর আমাদের ডাকছে! না?” 
বলার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকটি অন্নদান! প্রভূ মুখে পুরিয়৷ দিলেন। 

আবার হাত বাড়াইয়। নিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে রঘুনাথ তাহার 
হাতটি খপ. করিয়। ধরিয়া ফেলিলেন। সজল নয়নে কহিলেন, “না 

-না! প্রভু, এ কখনো তোমার যোগ্য নয়। আমার পাপের মাত্র! 

মার তুমি বাড়ায়! ন৷ প্রভু, তৃমি ক্ষান্ত হও ।” 

তক্তেরা তখন চারিদিক হইতে দলে দলে ছুটিয়া আসিয়াছেন। 

সবাই পরমানন্দে দেখিতেছেন প্রভুর লীলারজ । 

ভক্ত রঘুনাথের মান বাড়াইতে গিয়া বার বার প্রভু তাহার এই 

দৈম্ময় সাধনার প্রশস্তি গাহিতে লাগিলেন। সমবেত বৈষবদের 
ছুটিতে সেদিন স্বরূপে রঘুনাথ, স্বরূপের মহাপ্রভুর রঘুনাথ, সেদিন 

প্রতিভাত হইলেন অসামান্য ত্যাগবৈরাগ্য ও বৈষ্ণবীয় সাধনার মৃত্ত 
বিগ্রহরূপে। 

রঘুনাথের কঠোর তপন্তা দেখিয়া প্রতু শ্রীচৈতন্ঠের আনন্দেব 
সীমা নাই। সেদিন রঘুনাথকে ডাকাইয়! আনিয়৷ প্রভু তাহার ছুইটি 
পরম প্রিয় বস্ত দান করিলেন। 

শঙ্করানন্দ সরস্বতী নামক এক ভক্ত সন্গ্যাসী বুন্দাবনে গিয়া 

একটি গোবদ্ধন শিলা ও গুঞ্জামাল৷ সংগ্রহ করেন। শ্রীচৈতন্তকে 
এই ছুইটি পবিন্র বস্তু তিনি উপহার দেন এবং এখন হইতে এই ছুইটি 

, প্রভুর প্রাণের সামগ্রী হইয়া উঠে। গোবর্ধন শিলাটির দিকে দৃষ্টি 
পড়িলেই প্রভুর মানসপটে শ্রীকৃষ্ণের গোবদ্ধন লীল। স্ফুরিত হইয়। 

উঠিত। আর পরম প্রেমভরে গুঞ্জামাল। গলায় পরিয়। শিলাখণ্ডটিকে 
সেবা করিতেন কৃষ্ণকলেবর জ্ঞানে | ভাবাবিষ্ট অবস্থায় অনেক সময় 
এই শিলাখণ্ড করিতেন মস্তকে ধারণ। 

এই পবিত্র বস্তছ'টি রঘুনাথকে অর্পণ করিয়া কহিলেন, “রঘুনাথ, 
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এই শিল৷ কৃষ্ণবিগ্রহ-ন্বরূপ। সাত্বিকতাবে, নিষ্ঠাভরে, তুমি জল ও 
ভুলসীমঞ্জরী দিয়ে এর সেব! পুজা করো, অচিরে কৃষ্ণপ্রেম জাভ 
করবে তুমি ।” 

তরুণ সাধক রধুনাথের প্রতি প্রতুর এই কৃপা দেখিয়া! লীলাচলের 
ভক্তেব বিস্মিত হইয়। যান, তজননিষ্ঠ রঘুনাথকে সবাই জানা ইতে 

থাকেন সাধুবাদ । 

পবিত্র শিলা বিগ্রহ তো পারা গেল, কিন্তু ইহার পুজার জন্য 
সামান্য কিছু উপচার উপকরণ যে চাই | ম্মাসন, বন্ত্রখণ্ড ও ছু' এক 

পয়সার খা্জা সন্দেশও তো যোগাড করিতে হইবে । কিন্ত কাঙাল 

রঘুনাথে? কাছে তো। একটি কানাকড়িও নাঃ । তবে উপায়? 

এসময়ে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন স্বরূপ দামোদর । প্রভুর 

সেবক গোবিন্দকে বলিয়া এই উপচারগুালি তিনি সংগ্রহ করিয়া 

দিলেন। তারপর প্রিয় ভক্তকে কহিলেন, “রধুনাথ, গোবদ্ধন-শিল। 

আর গুঞ্ামাল! দান ক'বে প্রভু তোমায় কোন্ বিশেষ ইঙ্গিত দিলেন 

তা কি বুঝতে পেরেছে ?” 

রঘুনাথ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শিক্ষা গুরুর দিকে চাহিয়া! আছেন। স্বরূপ 
দামোদর উৎফুল্ল কে কহিলেন, “গুভুর ইঙ্গিত হচ্ছে, কৃষ্ণ ভজন 
সফল করার জন্য তোমায় যেতে হবে গোবদ্ধন-শৈলে । আর 
গুঞ্জামাল। অর্পণের মূল কথা হ'লো, এখন হতে তোমার স্থান হ'লো 

রাধারাণীর চরণে ।” 
রঘুনাথের নয়ন ছুটি অশ্রুস্গল হইয়া উঠে। বিষণ্ন কণ্ঠে উত্তর 

দেন, “প্রভু কেন আমার ওপর এত নির্দয়? কেন আমায় বৃন্দাবনে 

গিরি গোবদ্ধনে পাঠাচ্ছেন ? শ্রামি যে বালক বয়স থেকে প্রভূকেই 
করেছি আমার ধ্যানের ধন, জীবনের ঞ্ুবতারা। বৃন্দাবনের ঘনীভূত 
রূপ ষে আমি প্রভুর মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছি, রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ 
প্রভুর মধ্যেই যে আমি দেখেছি, আর তার এই তত্বই যে এতপ্দিন 

অনুধ্যান ক'রে আসছি।” 

“না_ রঘুনাথ। তোমার ভয় নেই। এখনি প্রভু তোমায় বৃন্দাবনে 
যেতে বলছেন না। যাবে তুমি পরবর্তীকালে, তোমার তপস্তার 
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শেষ পর্ধযায়ে। এখন পরমানন্দে প্রুর সাহচর্ধ্য তূমি করো, ব্রজ্রস 
সাধনার যে সব অত্যাশ্চর্য লীল। প্রভূকে কেন্দ্র ক'রে দিনের পর 

দিন উদ্ঘাটিত হচ্ছে, ত৷ প্রত্যক্ষ করো, তোমার ভজনময় জীবনকে 

উজ্দ্লতর ক'রে তোল ।” 

বিম্ময়কর ত্যাগ তিতিক্ষা যেমন ছিল রঘুনাথের, তেমনি ছিল 

অসামান্য তঙজ্গননিষ্ঠী | দিনরাতের অধিকাংশ সময়ই তিনি অতিবাহিত 
করিতেন ভজন পুজন, রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবা, আর প্রতু শ্রীচৈতন্যের 
প্রত্যক্ষীভূত লীলা দর্শনে । প্রেমভক্তির মহাসমুদ্র প্রভু শ্রীচৈতন্ত । 

সেই মহাসমুদ্রের বক্ষে দিনের পর দিন তা করিতেছে অগণিত 

ভাবতরঙ্গ, এই তরঙ্গভঙ্গ প্রভুকে উত্তাল করিয়৷ তুলিতেছে । কখনো 
মিলনের আনন্দে হালিতেছেন, গাহিতেছেন, নাচিতেছেন। কখনে। 

ব। বিরহের শোকে হইতেছেন সুহামান। এই ভাবতরঙ্গের মোহন 
লীল! যেমন অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বরূপ দামোদর, রামাণন্দ প্রভৃতির হৃদয়কে 

নাচাইতেছে,_তেমনি উদ্বদ্ধ করিতেছে রঘুনাথ প্রভৃতি ভজননিষ্ঠ 
নবীন ভক্তদের | 

প্রভুর এসময়কার অলৌকিক প্রেমলীলার অন্ততম প্রত্যক্ষদর্শী 
ও শ্রোতা রঘুনাথ। ন্বরূপ ছিলেন প্রভুর সর্ব সময়ের সঙ্গা ও 
তাহার মহাতাবের স্ুত্রকার, আর এই পরম নিগুঢ় স্ৃত্রের বৃত্তিকার 

হইলেন রঘুনাঁথ। 
দিনের বেলায় গ্রভুর সান্িধ্যে থাকিয়া রঘুনাথ তাহার অপার 

অনস্ত ভাবশাবল্য প্রত্যক্ষ করিতেন । গভীর রাত্রিতে প্রভু গম্ভারা- 

গর্ভে বসিয়। মহাভাবের যে লীলানাট্য উদ্ঘাটিত করিতেন, তাহাতে 

প্রবেশাধিকার ছিল ন৷ বটে, কিন্তু এই লীলানাট্যের মন্দকথা রঘুনাপ 
দিনের পর দিন শুনিতেন তাহার শিক্ষা্চর স্বরূপ দামোদরের মুখে। 
তজজননিষ্ঠা আর ইঞ্টকপার কলে ভক্ত রঘুনাথের অন্তঙ্জাবন প্রভু 
শ্রীচৈতস্তের লীলা-মাধুধ্যের রসে রসার্সিত হইয়া উঠে। কুষ্প্রেমের 
পরমোদয় দেখা দেয় তাহার সাধন-সত্তায়। 

ষোল বৎসর কাল-রঘুনাথ নীলাচলে প্রভুর সান্লিধ্যে বাস করেন, 
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প্রভুর কৃপা আর ত্বরপ দামোদরের শিক্ষায় এসময়ে তাহার জীবন- 
তপস্যা সফল হইয়! উঠে। ইহার পর আসে শোকাবহ বিচ্ছেদের 
পালা। নীলাচলের লীলানাট্যের উপর যবনিকা টানিয়! দিয়া প্রভু 
হন অন্তর্ধান। প্রভূ-সর্বস্থ স্বরূপ দামোদর এই বিরহ সহা করিতে 
পারেন নাই, অল্পদিনের মধ্যেই ত্যাগ করেন এই মর্ত্যধাম। 

পর পর ছইটি নিদারুণ শোকের আঘাতে ভক্তপ্রবর রঘুনাথ 
উন্মত্বের মত হইয়া উঠেন । কয়েকদিনের মধ্যে প্রভু শ্রীচৈতন্থের প্রদত্ত 
গোবদ্ধনশিল। ও গুপ্তামালাটি ঝুলিতে পুরিয়।৷ রওনা হন তিনি বৃন্দাবন 
অভিমুখে । মনে মনে স্থির করেন, সেখানে গিয়া গ্রভূর অন্তরঙ্গ ভুই 

প্রবীণ পাধ্দ সনাতন ও রূপের চরণে দণ্ডবৎ করিবেন, তারপর এই 

মরদেহ ত্যাগ করিবেন ভূগুপাত করিয়া | পুণ্যগিরি গোবদ্ধনের 

শিখর হইতে ঝাপ 'দিয়। পাড়য়। এবার তিনি ছেদ টানিয়। দিবেন 

বিরহখিন্ন অকিঞ্চিংকর জীবনে । 

প্রতু শ্রীচৈতন্তের প্রেমময় অস্তালীল! দর্শন ও অন্তরঙ্গ সেবনের 

পরে রঘুনাথ বন্দাবনে আসিয়৷ পৌছিয়াছেন। তাই সেখানকার 
গোস্বামীর ও ভক্তের! অধীর হইয়া তাহার কাছে ছুটিয়া আসিলেন। 

সনাতন ও রূপ তাহাকে বহুতর প্রবোধ দিলেন, কহিলেন, 

“রঘুনাথ, আমরা ছুই ভাই প্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে পড়ে আছি। 
তুমি হচ্ছে! আমাদের আর এক ভাই। এসো তিন ভাইয়ে মিলে 
বৃন্দাবনে প্রভুর আদি ব্রত উদ্যাপন করি । তাছাড়া, তুমি ভূগচপাত 
ক'রে দেহত্যাগ করলে প্রভুর শ্রেষ্ঠলীল। গম্ভীরালীলার কথা আমরা 
কার মুখ থেকে শুনবো? প্রভুর অস্ত্যলীলায় মহাভাবের পরাকাষ্ঠা। 
সেই পরম লীলাতত্ব স্বরূপ দামোদর তোমার কাছে বর্ণনা! করেছেন। 

বিশেষ ক'রে স্বরূপ তোমায় নিজের কাছে রেখে বিশেষভাবে প্রভুর 
লীলাতত্ব বুঝিয়েছেন | তুমি নিজেও সেই লীল দর্শন করেছে৷, তার 
মাধুর্যে অবগাহন করেছে | সেই পুণ্যকথা ও পুণ্যতত্বই তো তোমার 
মুখে আমর! শুনতে চাই ।” 

সনাতন ও রূপের নেহের বন্ধনে রঘুনাথ বাঁধা পড়িয়া গেলেন। 
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বন্দাবনে থাকিয়া! ব্রজরস-সাধন করিতে হইবে এই ইঙ্গিত প্রভূ 
শ্রীচৈতন্ বনু পূর্বে তাহাকে দিয়! গিয়াছেন । রঘুনাথ তাই এবার 
কিছুট। প্রকৃতিস্থ হইয়। শুরু করেন প্রভু-নির্দিষ্ট সাধনা, এই সঙ্গে 
উদযাপিত হইতে থাকে তাহার চিরাচরিত বৈরাগ্যময় তপস্যা | * 

নীলাচলে থাকিতে রঘুনাথ স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে বসিয়া প্রভুর 
নিগুঢ় প্রেমলীলার কথ! আলোচন1 করিতেন, তাহার মুখে 'এই 
লীঙ্সার মাহাত্ম্য ও তত্ব শ্রবণ করিতেন । এবার বুন্দাবনে আসিয়া 

তিনি জাত করিলেন মহাপ্রেমিক সাধক বরূপগোন্বামীর নেেহময় 

সান্নিধ্য । প্রভুর মাধূর্য্যরস উদঘাটনে রূপ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাহার 
বচিত “ভক্তিরসামুত সিন্ধু” ও উজ্জল নীলমণি' মাধুষ্যময় সাধনা ও 
নিগৃঢ় প্রেমরহস্তের ব্যাখ্য। বিশ্লেষণে সমুজ্জল । শ্রীরূপ যেমন তত্বের 
ব্যাখ্যান করিতেন, রঘুনাথও তেমনি বর্ণনা! করিতেন মহাভাবময় 

জীবনের বহু রোমাঞ্চকর দৃশ্য । তাই উভয়ের মধ্যে এসময়ে গড়িয়া 
উঠে এক অচ্ছেগ্চ আত্মিক সম্বন্ধ । প্রেমভক্তিসিদ্ধ রূপ গোস্বামী মধুর 
রসের তাত্বিক ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত স্থাপনে পারদর্শা। এখন হইতে 
রঘুনাথের সাধন জীবনে তিনি গ্রহণ করেন স্বরূপের স্থান । 

শ্রীচৈতন্তের লীল। কাহিনী শোনার জন্য, স্বরূপ ও রামানন্দের 

প্রেমতত্ব শোনার জন্য, বৃন্দাবনের প্রবীণ ও নবীন উভয় শ্রেণীর 
ভক্তেরাই রঘুনাথের কুটিরে আমিছেন। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণদাস 
কবিরাজ ছিলেন রঘুনাথের একাস্ত অনুগত | রঘুনাথের বৈরাগ্য ও 

কষ্প্রেম যেমন ছিল, তেমনি ছিল সাধনমার্গের উচ্চতর অনুভূতি । 
শ্রীচৈতন্যের অস্ত্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবেও তাহার অধ্যাদা 
ছিল অপরিসীম। ভক্তপ্রবর কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাই তাহার চরণে 

আত্মসমর্পণ করেন, মাধুধ্য রসের সাধনায় ব্রতী হন । কৃষ্ণদাস প্রায় 
সময়েই রঘুনাথের সান্নিধ্যে থাকিতেন, সুযোগ পাইলেই তাহার 
সেবা যতবে নিজেকে করিতেন নিয়োজিত। কথিত আছে, কৃষ্ণদাস 
কবিরাজ উত্তরকালে রঘুনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন ।১ 

১ রুষ্দাস কবিরাজের প্রকৃত দীক্ষা্ডরু কে, এ সম্পর্কে নিঃসংশয্িত প্রমাণ 
নাই। কেহ বলেন তাহার গুরু ভটট গোষামী, কেহ বলেন ক্ধপ গোস্বামী । 
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রঘুনাথের সঙ্কল্প, গোবদ্ধনে গিয়া কঠোর তপস্তায় তিনি ব্রতী 
হইবেন, রাধাকৃষের লীলাধ্যানে কাটাইয়া দিবেন অবশিষ্ট জীবন। 

রূপ গোম্বামী এবার আর তাহাকে বাধা দিলেন না । শুধু কহিলেন, 
“গোবদ্ধনে যাচ্ছো, যাও। কিন্ত, সদাই তুমি থাকে৷ ভাবোনত্ত, বাহা- 
জ্ঞান প্রায়ই হয় তিরোহিত। এ অবস্থায় তো দেহ থাকবে না। 

কৃষ্দাস তোমার সঙ্গে থাকবে, তোমার সেবা করবে ।” 

রূপ গোস্বামীর কথা অমান্য করার উপায় নাই। কুষ্তদাসকে 

তাই সঙ্গে নিতে হইল। অত্তঃপর পদব্রজে কয়েক দিনের মধ্যে 

উভয়ে উপনীত হইলেন গোবদ্ধনে । এই গোবদ্ধনেই রঘুনাথের 
সেবক ও নিতাসঙী কুষ্জদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতের মহামূল্যবান 

তথ্যসমূহ প্রাপ্ত হন, আপন কবিত্ব ও প্রেমান্ভূতির বলে রচন! 
করেন অমর গ্রন্থ --চৈুন্তচরিতামুত | 

গোবদ্ধনের পাদদেশে রহিয়াছে গৌড়ীয় ভক্তদের পরম শ্রদ্ধার 
উপবেশন ঘাট । এই ঘাটে বসিয়াই একদিন ভাবাবিষ্ট প্রভু শ্রীচৈতন্ত 
শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের মাহাত্ম্য বর্ণনা কবিয়াছিলেন। প্রভুর 
উপবেশন ঘাটে বার বার দণ্ডবং জানাইয়া রঘুনাধ আশ্রয় নেন এক 
বৃক্ষতলে | এখানেই শুরু তাহার নৃতনতর তপস্যা । 

সনাতন গোন্বামী তখন নিকটেই বৈঠান নামক স্থানে সাধন 
ভজন করিতেছেন। তিনি তখন দ্মতিশয় বৃদ্ধ, খুব প্রয়োজন না 

থাকিলে চলাফের৷ বড় একটা! করেন না । পরম ন্নেহভাজন রঘুনাথের 

আগমনের কথা শুনিয়। সনাতন ছুটিয়া আসিলেন | ছুই ভক্তিসিচ্ধ 
মহাপুরুষের মিলনে দিব্য আনন্দ উৎসারিত হইয়া উঠিল | 

তবে কৃষ্দাষের লেখ! অনুযায়ী এবং তক্তিগ্ত্বকরের মতে, রঘুনাথই তাহার 
গুরু £ শ্রীমৎ দাসগোস্বামী- রপিকমোহন । 

দীক্ষাপ্তরু ন! হইলেও তাহার প্রধান শিক্ষার্ডরু বা “সারগুরু থে রদঘধুনাথ 

তাছাতে বিতর্কের অবকাশ নাই £ চৈতন্ত চরি তামৃতের ভূমিকা রাঁধাগোবিন্ছ 

নাথ। 
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সনাতন উদিগ্ন স্বরে কহিলেন, “রঘুনাথ এস্থানে তপস্তা করবে 
বলে এসেছো, তা ভালই । কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে, তোমায় 

এভাবে বৃক্ষতলে বাস করতে দেব না। তোমার জীবন মহাপ্রভুর 
আশিস্পৃত, তোমার কণ্ঠে রয়েছে তারই মাধুর্য লীলার স্তবগান, 
লক্ষ লক্ষ ভক্তজনের কল্যাণের জন্য তোমায় আরে। কিছুকাল বেঁচে 

থাকতে হবে ।” 

“আমি কাঙাল বৈষণব, আমার জন্য বৃক্ষতলের আশ্রয়ই তো 
যথেষ্ট, প্রভু ।” করজোডে নিবেদন করেন রঘুনাথ। 

“না রথুনাথ তা হুয় না । এখানে একটি পর্ণকুটির বেঁধে তুমি 
ভজনময় জীবন যাপন করো | এখানকার চারদিকের অরণ্যে হিংস্র 

জন্ত জানোয়ারের অভাব নেই। বুক্ষতলে রাত্রিকালে বাস কর! 

সঙ্গত হবে না। তাছাড়া, তোমার এখন বয়স হয়েছে, কুটিরের আশ্রয় 

নেওয়াই দরকার ।” 

সিদ্ধ মহাত্মা বলিয়া সনাতনের সে অঞ্চলে খ্যাতি আছে। তিনি 

আসিয়াছেন শুনিয়া ভক্ত গ্রামবাসীর! দলে দলে সেখানে সমবেত 

হইতে থাকে । সনাতনের আদেশে তখনি সবাই মিলিয়া পর্ণকুটির 

বাঁধিয়া ফেলে, রঘুনাথ ও তাহার সেবক কৃষ্জদাস যেখানে আশ্রয় গ্রহণ 

করেন। সনাতনের কথা শুনিয়। গ্রামবাসীরা নবাগত সাধক রঘুনাথের 
প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহার প্রতি শ্রদ্ধ। প্রদর্শন করিতে থাকে । 

যেস্থানে ভজন কুটিরটি তৈরী কর! হয় তাহার নাম অরিট গ্রাম। 
জনশ্রুতি আছে, অরিস্ট নামে এক অস্থুর বৃষের রূপ ধরিয়! ব্রজমগ্ডলে 

দৌরাত্ম্য শুরু করে। তখন শ্রীকঞ্ণ প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া এই স্থানটিতে 
তাহাকে বধ করেন। অসুর বধের পর্ব তো শেষ হুইল, কিন্তু 

এসময়ে শ্রীমতী রাধারাণী এক জটিলতার স্থষ্টি করিয়া বসিলেন। 
কৃষ্ণকে তিনি কহিলেন, “বৃষরূগী অসুর তৃমি বধ করেছো, এর ফলে 

হয়েছে মহাপাপের ভাগী। সর্ববতীর্থের জলে স্নান না করলে তো 
তোমার এ পাপ মোচন হবে না।” 

চাতুর্ধ্য ও পরাক্রমে কৃষ্ণ অদ্বিতীয়। তখনি সহাম্তে তিনি 
পদাঘাত করিয়া ভূগর্ভ হইতে উৎসারিত করিলেন সর্ব্বতীর্ঘের পুণ্যময় 
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সলিল ধারা । তাহার ফলেই স্থষ্ট হয় এই অঞ্চলে পবিত্র শ্যামকুণ্ড ও 

রাধাকুণড। 

গিরি গোবদ্ধনের পাদদেশেই রহিয়াছে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুগু। 

প্রভু শ্রীচৈতন্য তাহার গোবদ্ধন পরিক্রমার কালে, ভাবাবেশে মত্ত 

থাকা অবস্থায়, এই কুণ্ড ছুইটি আবিষ্ষার করেন । প্রাচীন কুণ্ড এ সময়ে 
মজিয়া গিয়াছে এবং রূপাস্তরিত হইয়াছে নীচু ধানের ক্ষেত রূপে । 

প্রভুর আবিষ্কৃত পুণ্যময় কুণ্ডের সঠিক অবস্থান রঘুনাথ তাহার 
ধ্যানবলে নির্ণয় করিলেন। কিন্তু কুণ্ডের অবস্থান জানিলেই তে! 

কাজ হইবে না, গভীর করিয়া এ ছুটিকে খনন কর] দরকার । সারা 

ভারতের ভক্ত জনসাধারণের বাবহারযোগ্য কর। দরকার । 

বঘুনাথ নিজে কাঙাল বৈষ্ব, সরোবর খননের অর্থ কোথায় 
পাইবেন? তাই খেদের তাহার পরিসীমা রহিল ন1। 

নিত্যকার ধ্যান ভজন শেষে, ইষ্টদেবের কাছে, সজল নয়নে 

রঘুনাথ নিবেদন করেন অন্তরের আকুতি, “হে প্রভূ, করুণাসিন্ধু, পরম 

পবিত্র কুণ্ড ছুটির আবির্ভাব তুমি সম্ভব ক'রে তোল। লক্ষ লক্ষ 
ভক্তের উদ্ধারের ব্যবস্থা ক'রে দাও ।” 

ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ রধুনাথের এই আত্তি বিফলে যায় নাই। 
ভক্তবৎসল প্রভূ অচিরে ইহার ব্যবস্থ। করিলেন । 

সেদিন গোবদ্ধন পরিক্রমণের শেষে রঘুনাথ উপবেশন ঘাটে 
বিশ্রাম করিতেছেন, অস্তরে বার বার উঠিতেছে চিস্তার তরঙ্গ-_ 
ঘ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের খনন ব্যবস্থা! আজে সম্ভব হয়ে উঠেনি ॥ এ যে 
তার বড় সাধের কাজ!” 

এমন সময়ে এক পশ্চিমদেশীয় ধনী বৈষণব্ভক্ত নিকটে আসিয়া 
তাহাকে প্রণাম জানায় । করজোড়ে নিবেদন করে, “বাবাজী, 

আপনিই কি গোস্বামী রঘুনাথদাস ?” 
“হ্যা বস, আমিই গোল্বামীদের দাস- রঘুনাথ । কোথ। থেকে 

তুমি আসছে৷ । কি প্রয়োজন আমার কাছে, বল। সাধ্যমত 
আমি তা করতে চেষ্টা করবো! ৷” শান্ত ত্বরে উত্তর দেন রঘুনাথ। 
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“প্রভু, আপনার কাছে একট! জরুরী কাজে আমি এসেছি । 
এখন সোজ। আসছি বদরিনারায়ণ থেকে | প্রভু নারায়ণজীর কাছে 

পূজার মানং ছিল । প্রচুর অর্থ ব্যয় ক'রে, সাড়ম্বরে তার পুজো দেবো! 
ব'লে বদরিনাথে পৌছালাম। সেই রাত্রেই প্রভুজী স্বপ্নে" দিলেন 
প্রত্যাদেশ_ এখানকার পুজোয় বেশী অর্থ ব্যয় করার তোমার 
প্রয়োজন নেই । শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে পুজো সম্পন্ন করো, তারপর 

সোজ। চলে যাও ব্রজমণ্ডলের অরিট গ্রামে । সেখানে আমার পরম 
ভক্ত রঘুনাথদাস চিন্তিত হয়ে পড়েছে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের খনন 

কাজের জন্য । বায়সাপেক্ষ এ কাজাট তুমি ক'রে দাও। রঘুনাথেব 

অনুমতি নিয়ে সব ব্যবস্থা স্থুসম্পন্ন করে। | এই জন্তেই আপনার 

কাছে আমি এসেছি ।” 

রঘুনাথের নয়ন ছুটি পুলকাশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। বুঝিলেন 
অন্তর্ধযামী প্রভু তাহার অন্তরের আকুতি শুনিয়াছেন | নিজেই সব 

কিছুর বাবস্থ। তাই করিয়াছেন । 

অচিরে কুগুছয়ের পঙ্কোদ্ধার করা হয়, এবং তলদেশ উত্তমরূপে 
খনন করিয়া পরিণত করা হয় নিগ্ধ সরোবরে । এই জলপূর্ণ পবিত্র 
কুণুদ্বয়ের মহিমার কথা এসময়ে ব্রজ্মণ্ডলের সর্বত্র প্রচারিত হইয়া 
পড়ে। হাজার হাজার ভক্ত নরনারী এখানে আসিয়া পুণ্যঙ্গান 

সম্পন্ন করিতে থাকে । এখন হইতে রঘুনাথ অভিহিত হইতে থাকেন 

রাধাকুণ্ডের দাল গোম্বামী নামে । 

রঘুনাথের পর্ণকুটিরটি ছিল রাধাকুণ্ডের অতি নিকটে । অতঃপর 
তাহার তপঃপ্রতাবে এই কুটিরকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে নিম্মিত 
হয় ব্ুতর বিগ্রহ-মন্দির, ঘাট ও ভজন কুটির। গোপাল ভট্ট, 
শ্রীজীব, ভূগর্ভ গোস্বামী প্রভৃতি এই অঞ্চলে বসিয়! ভজন সাধন 

করিতেন। বিশেষ করিয়া! রঘুনাথের সাধন-মাহাত্যে আকৃষ্ট হইয়া 
"সারে! বনু বৈঝব সাধক এখানে তজন কুটির স্থাপন করেন এবং 
রাধাকুগ্ড ক্রমে পরিণত হয় দ্বিতীয় বৃন্দাবনে । 

নীলাচলের মত রাধাকুণ্ডে থাকিতেও রঘুনাথ তাহার কচ্ছ,ত্রত 
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ও ভজননিষ্ঠায় বিন্দুমাত্র শিথিলতা আসিতে দেন নাই। পাষাণের 
রেখার মত স্থির অবিচল ছিল তাহার এই দেম্ত-বৈরাগ্যময় সাধনার 
ক্রম। কখনো কোন কারণে ইহার ব্যত্যয় হওয়ার উপায় ছিল ন1। 

সদাসঙগী ও তক্তশিষ্য কবিরাক্জ গোস্বামী তাহার এই দিনচর্ধ্যার 

বর্ণন। দিয়াছেন £ ্ 
সহত্র দণ্ডবৎ করেন লয়ে লক্ষ নাম। 

হই সহ বৈষ্বে নিত্য করেন প্রণাম ॥ 
রাত্রি দিনে রাধা কৃষ্ণের মানম সেবন । 

প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন ॥ 
তিন সন্ধ্যা রাধাকৃণ্ডে আপতিত স্নান । 
ব্রজবাসী বৈষ্ুবে করে আলিঙ্গন দান ॥ 

সা্ধ সপ্ত প্রহর করে তক্তির সাধনে। 

চারি দণ্ড নিদ্রা, সেহে। নহে কোন দিনে ॥ 

( চৈ, চৈ, আদি, ১০ম ) 
রাধাকৃষ্ণের যুগল মুত্তি ও যুগল লালার মানস পুজ! ছিল রঘুনাথের 

প্রেম সাধনার মূল উপজীব্য | রসরাজ কৃষ্ণ তাহার হলাদিনী শক্তি, 
মহাভাবময়ী শ্রীরাধা, সতত প্রোজ্জল থাকিতেন তাহার সাধন সত্তায়। 

রাধাকৃষ্ণের এই মিলিত মাধুর্ষ্যমুত্তি তিনি দর্শন করিতেন ইঠ্টদেব 
প্রভূ-স্রীচৈতন্তের মধ্যে । 

“অন্তরঙ্গ সেবা” বা! সখী বা মঞ্জরী রূপে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবায় 

রঘুনাথ ছিলেন সিদ্ধকাম | এই সাধনার বিভিন্ন স্তরে যে ছুরবগাহ 
ভাবময়তা ও প্রেমোন্মাদনা তাহার মধ্যে স্ষুরিত হইয়া উঠিত, তক্ত 

বৈষ্বরের কাছে তাহা ছিল পরম বিস্ময়কর । 
“রঘুনাথ ছিলেন বিপ্রলম্তের মৃত্তি, অর্থাৎ শ্রীরাধার বিপ্রলস্ত ব! 

বিরহদশায় তাহার সখীগণ যেভাবে তাহার প্রতি সমহুঃখিনী হইয়া 

তাহার চিত্ত বিনোদন করিতেন, রঘুনাথ ও অন্তর্দশায় মেইরূপ ভাবে 
বিভোর থাকিতেন। সে সময়ে কেহ তাহার সঙ্গে কথা কহিতে 
গেলে, তাহার আত্মবিস্বত ভাবের উত্তর হইতে উহা! বুঝা যাইত। 

এই অবস্থার কথাই তক্তমালে আছে-_ 
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আহার নিজ্র। নাহি সদ! করয়ে ফুৎকার | 
বাহাক্ষৃত্তি নাহি সদা যেন মাতোয়ার ॥ 

“রূপগোত্যামী ললিত মাধব নাটক রচনা করিয়। রঘুনাথকে পড়িতে 

দিয়াছিলেন। এই নাটকে বিপ্রলভ্ত লীলা অতি বিস্তারিতভাবে 

প্রদশিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রথুনাথ সে পুস্তক পড়িয়া কাদিয়া 
কাদিয়া পাগলের মত হইয়া গেলেন। এই জন্য তাহার সন্তোষ 

বিধানের উদ্দেশ্যে শ্রীরূপ ব্যগ্রতা সহকারে প্দানকেলি-কৌমুদী” 
নামক ভাণিক। প্রণয়ন করিয়া তাহার করে অর্পণ করেন । প্রতিষেধক 

ওষধের মত উহাতে পুর্ব উপদ্রবের নাশ হইল, পুস্তক পাইয়া! রঘুনাথ 
সুস্থ ও সখী হইলেন। শ্রীরূপ গ্রন্থারস্ত ও উপলংহারের আশীর্ববচনে 

এই কথার সুন্দর আভাষ দিয়াছেন । 

“একজন কেহ শ্রীভগবানের উদ্দেশ কঠোর সাধন। আরস্ত 

করিলে, তাহার তপঃপ্রভাবে চারিদিকে চাঞ্চলা উপস্থিত হয় এবং 

শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র যে যেখানে থাকেন, মনে প্রাণে সেই সাধকের 
জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন, তাহার সিদ্ধিলাভ না হইলে তীহারা যেন 
স্থির হইতে পারেন না। একজনের জন্য সমগ্র দেশ উনত হয়, ধন্ত 

হয়, পুণ্যময় হয়। সেইরূপ রঘুনাথের সাধনার ফলে সমস্ত ব্রজমণ্ডলে 
সকলের প্রাণে এক নৃতন ভাব-তরজ উপস্থিত হইয়াছিল। রূপ 
সনাতন যত দিন ধরা-ধামে ছিলেন, দৈহিক অশক্তত। ভুলিয়া সময়ে 
সময়ে ছুটিয়! তাহার নিকটে আসিতেন ; গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব ও 
ভূগর্ভ গোস্ষামী তাহার নিকটেই ভজন-কুটিরে থাকিতেন। শ্রীনিবাস, 
নরোত্বম ও শ্ামানন্দ প্রভৃতি ভক্কের। যে যখন শ্রীধামে আমিতেন, 

রঘুনাথের দর্শন ও সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল হইতেন 1১৮ 

রঘুনাথের অকৃত্রিম তজনিষ্ঠ। ও প্রেমসাধনার সিদ্ধি তাহাকে সারা 
ব্রজমণ্ডলে বরণীয় করিয়া তোলে । প্রভু শ্রীচৈতন্যের অস্তরঙ্গ লীলার 
এক মরমী ব্যাখ্যাতা রূপেও তিনি চিহিত হইয়া উঠেন। 

এই সঙ্গে সাধক রঘুনাথের অন্ততম অবদান তাহার রসমধুর 

১ শ্রীরঘুনাখদাস গোস্বামী £ সতীশচন্দ্র মিত্র 
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স্তবাবলীর উল্লেখ করিতে হয়১ | অন্তর সেবনের মধ্য দিয়া যখন 

তাহার প্রাণে প্রেমের আকুতি জাগিয়! উঠিত, অন্তর-পুরুষ তখন 

ছুয়ার খুলিয়া বাহির হইতেন| সুললিত এবং ভাবময় স্তবরাশি নির্গত 
হইত এই ভঙ্জনসিদ্ধ মহাপুরুষের কণ্ঠে হইতে । এই ্তবাবলী প্রমাণিত 
করে যে তিনি দিবালীলা দর্শনের অধিকারী ছিলেন এবং সেই সঙ্গে 

ছিলেন এক প্রতিভাধর কবি ও শান্ত্রবিদ সাধক । আজো ইহা 
অগণিত ভক্তের সাধনপথের পরম পাথেয় হইয়া আছে । ইহা ছাড়। 
আরও কয়েকটি গ্রন্থ রঘুনাথ রচনা করিয়। গিয়াছেন মাহা বৈষ্ণব 
সমাজের সববত্র সমাদ্ুত।২ 

ভজন সিদ্ধি ও কৃষ্ণপ্রম সিদ্ধি রঘুনাথ লাভ করিয়াছেন, অন্তরঙ্গ 

সেবার কালে ব্রজের মাধুধ্য-লীলা দর্শনে হইতেছেন আগুকাম । 

কিন্ত তবুও দৈন্যময় সাধনার পথে তীহার সতর্কতার বিরাম নাই । 
শন বসনে, আচার ব্যবহারে বৈরাগা সাধনার সেই পাষাণের রেখ 
ঠিক তেমনি রহিয়াছে অবিচল । 

নিত্যানন্দ পত্বী জানব দেবী গৌভীয় বৈষ্ঞব সাপজ, মারতেই 

পরম শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন! রঘুনাথের কল্যাণ কানন! নিয়া এই 

মাতৃম্বরূপা সাধিকা কিছুদিন রাধাকুণ্ডে আসিয়া বাস করেন। এসময়ে 

তাহার কাছে নৈষ্টিক বৈরাগী রছুনাথ নিজের সম্পর্কে যে আস্তি 
প্রকাশ করেন তাহার তুলনা বিরল । বহু বৈষ্বের গুরুস্থানীয়, 
পরম শ্রদ্ধেয়, এই সিদ্ধ বৈষ্ণব সজল নয়নে বলিতেছেন £ 

বিষয়ীর ঘরে জন্ম বাসো লাজ ভয়। 

কি গুণে চৈতন্য পদ দিবেন অভয় ॥ 

১ শ্রী দাস গোম্বামী : রসিকমোহন। এই গ্রন্থে রুঘুধাথের সংস্কভ 

স্তবের স্থললিত অনুবাদ দেওয়! আছে। 

২ অপর গ্রন্থগুলির নাম- শ্রীনাষ চরিত, মুগ্খচরিত এবং দানকেলি- 
চিন্তামণি। শ্বরূপ ও দামোদরের প্রখ্যাত কড়চার বৃত্িকার রূপেও রঘুনাথ 

তক্তঘমাজের কৃতভ্ঞতাঁভাজন ৷ তাছাড়া, পদ্ভাবলীতে তাহার রচিত তিনটি 
পদের লন্ধান পাওয়া যায়। 
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একদিন না করিম্ুু চরণ সেবন । 

তথাপি চরণ মাগো হেন দীনজন ॥ 

জন্ম গেল অসাধনে কি সাধন করি | 

দিবানিশি হেন পদ যেন ন! পাশরি ॥ 

( প্রে, বি, ১৬শ বিলাস ) 
এই আতন্তি ও দৈম্ত এখনো কেন রহিয়াছে ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ 

রঘুনাথের? ব্রজরস সাধনার উত্তম অধিকারী মাত্রেই তাহার এ উক্তি 
হইতে বুঝিয়। নিবেন, বৈরাগ্যের নিম্পেষণে মহাসাধক রঘুনাথ নিজের 
অহমিকাকে দিনের পরদিন অবলুপ্ত করিয়া দিতেছেন, আর কৃষ্ণ- 
অন্ুরাগের ভাগুটিকে করিতেছেন প্রশস্ততর ৷ 

নীলাচলে থাকিতেই রঘুনাথের কৃচ্ছ চরমে উঠে । সাধন জীবন 
তাহার অব্যাহত রাখিতে হইবে, শুধু এই কথাটি স্মরণ রাখিয়! 
নামমাত্র আহার্ধ্য সারাদিনের পর গ্রহণ করিতেন। প্রভূ শ্রীচৈতন্য 
প্রকট হইবার পর অন্ন তিনি একেবারে ত্যাগ করেন, সামান্ত কল ও 
দুগ্ধ খাইয়া জীবন ধারণ করিতে থাকেন । 

বৃন্দাবনে আগমনের পর আহার আরও হাস পায়; ছুই একটি 

ব্রফল এসময়ে খাইতেন, আর হুদ্ধের পরিবর্তে গ্রহণ করিতেন অল্প 

পরিমাণ ঘোল। 

রাধাকুণ্ডের তপস্তাময় জীবনে তো আহাধ্য সম্বন্ধে কোন হু'সই 
তাহার থাকিত না। সারা দিন ও রাতের, বেশী সময়ই থাকিতেন 

তজনে ও ভাবাবেশে। এই সময়ে ভক্ত কৃষ্দদাস এবং অপর একটি 

ব্রজবাসী ভক্ত সুযোগ মত পাতার দোন। করিয়া তাহার মুখে কিছুট। 
ঘোল ঢালিয়া দিতেন । এই ধরণের কৃচ্ছ চলিতে থাকে প্রায় বিশ 

বৎসর ব্যাপিয়া | প্র 
অতঃপর বৃন্দাবনস্থিত গোন্বামীদের মধ্যমণি সনাতন তনু ত্যাগ 

করেন। অগ্রজ প্রতিম এই মহাবৈষ্বের তিরোধানে রঘুনাথ শোকে 

হন মুহামান। তারপর আসে আর এক ছর্দেব] রূপ গোম্বামীও 

তক্ত বৈষ্ণবদের মায়া কাটাইয়া মরধাম হইতে অস্তনিত হন। গুরু- 
স্থানীয় এই সিদ্ধপুরুষের প্রয়াণের কথা শুনিয়! রঘুনাথ বেশ কিছুদিনের 



গোস্বামী রঘুনাধাস ১৪৯ 

জন্য অন্নজল ত্যাগ করেন | এসময়ে তাহার দেহটি বাচাইয়। রাখা হয় 
কৃষ্ণদাস প্রভৃতি ভক্তদের এক বড় সমস্যা । 

বিস্ময়ের কথা এই শোকজর্জর অবস্থায়, অনশনরত, ক্ষীণতনু, 
মহাসাধকের নিয়মিত ভঞ্জন পুজন ও অন্তরঙ্গ সেবায় কিছুমাত্র 

বাত্যয় দেখ! যায় নাই। 

অতি ক্ষীণ শরীর ছূর্বল ক্ষণে ক্ষণে । 

করয়ে ভক্ষণ কিছু ছুই চারি দিনে ॥ 

যগ্ঠপিও শুফদেহ বাতাসে হালয়। 

তথাপি নির্বন্ধ ক্রিয়। সব সমাপয় ॥ 

নিয়ম-নিব্বাহ যৈছে যে চেষ্টা অন্তরে । 
সে সব দেখিতে কার হিয়া ন। বিদরে ॥ 

(ভ, র, ষষ্ঠ ও ১১শ তরঙ্গ ) 
প্রেমঘন মৃত্তি রঘুনাথ গোস্বামীর চরণতলে এসময়ে অনেক সাধকই 

আসিয়। উপবেশন করিতেন । কিন্তু ইহাদের মধ্যে রঘুনাথগত-প্রাণ 
ছিলেন কষ্ণদাস কবিরাজ | দীর্ঘ পঁচিশ ত্রিশ বৎসর তিনি সিদ্ধ মহাত্মা 

রঘুনাথের সাহচধ্য করিয়াছেন । তাহার শ্রীমুখে দিনের পর দিন 
শুনিয়াছেন গমীরালীলার মহাভাবের কথা, রাধায়িত মহাপ্রভুর 

প্রেম-পরাকাষ্ঠার কথা । 
আজিও কল্পনা করা যায় : ভঙ্গন কুটিরের এক প্রান্তে ঘ্বৃতের 

প্রদীপটি মিটিমিটি জ্বলিতেছে। সেই সঙ্গে মিটিমিটি জ্বলিতেছে সিদ্ধ 
মহাবৈষ্ণব রথুনাথের যুগলভঙ্নময় জীবনের স্গিপ্ধমধুর দীপশিখা-_ 

যে শিখা শত শত বৎসর ব্যাপিয়া অগণিত ভক্ত নরনারীর হৃদয়ে 

বিছাইয়। দিয়াছে মধুর রসের, উজ্জল রসের ন্গিগ্ধ গ্রলেপ- মানুষকে 
উদ্ধায়িত করিয়াছে বৈকুণ্ঠের দিকে, অপ্রাকৃত ব্রজধামের দিকে । 
আর মেই দীপ শিখারই মু আলোকে, সিদ্ধ মহাপুরুষের চরণতলে 
বসিয়া মধ্যযুগের ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক-কবি কষ্ণদাস কবিরাজ 
লিখিতেছেন ব্রজরস সাধনার এক নূতন কাহিনী-কথা | তাহার 
প্রাণ-প্রিয় মহান্ গ্রন্থ চৈতন্চরিতাম্বতের প্রাণপ্রতিষ্ঠ! করিতেছেন 
তিনি গোক্বামী রধুনাথের দিব্য প্রেরণায় অভিসিঞ্চিত হইয়া | 
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আরও কয়েক বংসর ইতিমধ্যে অতিবাহিত হয়| গোস্বামী 
রঘুনাথ এবার আসিয়া দাড়ান তাহার মর্ত্যলীলার শেষ অঙ্কের শেষ 

দৃশ্যে! বয়ম তখন তাহার প্রায় চুরানববই বৎসর । আশ্বিনের 
শুক্লা ছাদশীর পরম লগ্রটি সেদিন আসিয়। যায়। ১৫১৯ শর্কের, 
চিহ্িত ক্ষণটিতে আগ্তকাম মহাসাধক রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ দর্শন 
করিতে করিতে প্রবিষ্ট হন নিত্যলীলায়। 

রাঁধাকুণ্ডের ভজনকুটিরের কম্পমান দীপশিখাটি সেদিন নিভিয়া 
যায় ; আবার বুঝি নৃতন করিয়া দিব্যরূপে জ্বলিয়া উঠে রাধ।মাধবের 
অপ্রাকৃত মহাধামে । 

১ শ্রীমৎ রঘুনাথদান গোস্বামীর জীবনচরিত-_অচ্যুতচরণ চৌধুরী । ভ্রঃ 
রঘুনাথ গোস্বামীর মৃত্যু সাল সম্পর্কে নিশ্চিত করিয়! কিছু বলার উপায় নাই। 
চৌধুরী মহাশয় অন্ুমানের উপর নির্ভর করিয়া! এই সালের কথা লিখিয়াছেন। 



সাধু নাগগহাগগ্ৰ 
শ্রীরামকৃষ্ণের ছুই পার্ধদ, বিৰেকানন্দ ও নাগমহাশয়, সম্বন্ধে 

কবিবর গিরিশ ঘোষ ছুইটি চমৎক।র উপম' ব্যবহার করিয়াছেন। এ 

উপমার মধ্য দিয়া এই ছুই মহাপুরুষের সাধনসত্তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য 
ফুটিয়া উঠে । গিরিশ বলিয়াছেন, “নরেনকে আর নাগমশাইকে 

বাধতে গিয়ে মহামায়। বড়ই বিপদে পড়েছেন । নরেনকে যতই তিনি 
কষে বাঁধেন, ততই বড় হয়ে যায়, মায়ার দড়িতে কুলোয় না। 

শেষটায় নরেন 'এত বড় হ'লে! যে মায়া তাকে ছেড়ে দিতে বাধা 

হলো । নাগমশাইকেও মহামায়া বাধতে গেলেন । কিন্তু যতই তিনি 
বাধেন, নাগমশাই ততই সরু হয়ে যান! ক্রমে এমন সরু হন যে 

মহামায়ার জাল গলিয়ে ঈবলীলায় বেরিয়ে পড়েন ৮ 
অধ্যাত্মক্ষেত্রের বীর যোদ্ধা, রামকষ্ণ-প্রতিভূ স্বামাজী ছিলেন 

বিশ্ববিশ্রুত । তাহার জীবন তথ্য অনেকেরই অবিদিত নয় । কিন্ত 

ভক্তপ্রবর ছুর্গাচ্ণ নাগ আজীবন ছিলেন আত্মগোপন প্রয়াসী, তাই 

তাহার পুণ্যজ্জীবানের কথ! জানবার লৌতাগ্য অনেকেরই হয় নাই। 

মহাদায়ার মায়ার জাল এড়াইবার সাথে সাথে নাগমশাই আশে- 

পাশের মানুষের দৃষ্টিকেও ফাকি দিয়া গিয়াছেন। দেম্তময় ভার্তির 
তিনি ছিলেন মুর্ত বিগ্রহ / অপুবর্ব ভর্তিবলে নিজেকে যেমন কগিয়া 
তোলেন রামকুষ্ময়, তেমান নর্ববজীবে ও সর্বভূতে দেখিতে থাকেন 

রামকৃষ্ণলত্তার পুণাময় প্রকাশ । বিবাহিত ন্দীবনের ত্যাগে ও 
ংযমে, গাহন্থ্য জীবনের পুণ্যময়তায় তাহার জীবন হইয়া ওঠে দিব্য 

মহিমায় ভরপুর । স্বামী বিবেকানন্দকে তাই একদিন ভাবগদ্গদ 
কণ্ঠে বলিতে শুন। গিয়াছিল, “পুথথবীর এত দেশ দেখে এলাম, কিন্তু 
নাগমশাইর মত মহাপুরুষ একজনও চোখে পড়লো না । 

পূর্ববঙ্গের নারায়ণগঞ্জের কাছেই দেওভোগ গ্রাম। এই গ্রামে, 
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১৮৪৬ খৃষ্টানদের ২১শে আগষ্ট ছূর্গাচরণ ভূমিষ্ঠ হন। পিতা দীনদয়ালের 
অবস্থা মোটেই সচ্ছল নয়। কলিকাতায় কুমারটুলীর পালচৌধুরীদের 
গদিতে থাকিয়। সামান্ত কাজ করেন। পত্বী ত্রিপুরাসুন্দরী দেশে বাস 
করিয়া গ্রত্র ছুর্গাচরণ ও কন্তা সারদাকে কোনমতে মানুষ করিতে 
থাকেন। ূ 

্গার্র্ণের বয়স তখন আট বৎসর । রোগজীর্ণ দেহ নিয়া জননী 

হঠাৎ একদিন লোকাস্তরে চলিয়া! গেলেন। বালক পুত্র ও কন্ঠার 
লালন পালনের সমস্ত কিছু ভার পড়ে পিসীম৷ ভগবতী দেবীর 

উপর। পিসীমারই স্নেহ যত্বকে অবলম্বন করিয়া ছূর্গাচরণের প্রুঠি 

জীবন গড়িয়৷ উঠে । 

পিতা৷ দীনদয়াল ছিলেন বড় ধর্মভীরু ও নির্লোভ। সামান্য 
কর্মচারী হইলেও পালচৌধুরীর। ফ্ঠাহাকে খুব স্সেহ করিতেন, ঘরের 
লোকের মত ভাবিয়া বিশ্বাসও কম করিতেন ন1। 

দীনদয়ালের ধর্মমবুদ্ধি ও লোভহীনতার নানা কাহিনী রহিয়াছে। 
সে-বার পালচৌধুরীদের এক নৌকা-ভপ্তি নূনের চালান নারায়ণগঞ্জে 
যাইতেছে । দূর নৌকাপথে বিপদ যথেষ্ট, বিশ্বাসী কম্মচারী ন। হইলে 
চলে না। তাই দীনদয়ালকেই এ কাজের ভার দেওয়া হইল । 

সুন্দরবনের মধ্য দিয়া নৌকা! চলিতেছে । ক্রমে রাক্ধি গভীর 
হইয়৷ উঠে। কাছে ছুই চারিটি বসতি দেখিয়া! নৌক এক জায়গায় 
নোঙর কর! হয় এবং দীনদয়াল সার! রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিতে 
থাকেন। অতি প্রত্যুষে নীচে নামিয়া তিনি শৌচে গিয়াছেন, মাটি 
হাতড়াইতে গিয়! হঠাৎ কি একটা শক্ত ভারি বস্ত আঙুলে ঠেকিল। 

খুঁড়িয়া দেখেন, প্রকাণ্ড একটা! ঘড়া, সোনার মোহরে উহা পুর্ণ । 
দীনদয়াল ত্রস্তেব্স্তে নৌকায় ছুটিয়া আসিলেন। মাঝিদের 

কহিলেন, “ওরে, শিগগীর নৌক। ছেড়ে দে, এখানে যেন বিপদের 
আভাষ পাচ্ছি।” তৎক্ষণাৎ নৌকা ভাসানে। হইল, আর মোহরের 
ঘড়। হইতে দূরে আসিয়া তিনি হ্নফ ছাড়িয়া বাচিলেন। পরে এ 
কাহিনীর উল্লেখ করিয়া বন্ধুদের বলিয়াছিলেন, “কবে কোন ব্রাহ্মণ 
এ ঘড়ায় মোহর পুঁতে রেখেছে কি না কেজানে? শেষটাক্স কি ব্রহ্ষন্থ 
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অপহরণের পাপ মাথায় নেবো? পাছে নিজেরই অজ্ঞাতে মনে লোভ 

আসে, এগুলো গ্রহণ করতে ইচ্ছে হয়, তাই ছুটে পালিয়ে এলাম ।” 

এমনি সততা! ও ধর্মপরায়ণতার প্রতিমূর্তি ছিলেন নাগমশায়ের 
পিতা । 

নারায়ণগঞ্জের বাংলা স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর বেশী পড়ানে হয় না। 

এ পড় বালক হূর্গাচরণের শেষ হইল । এবার সমন্তা- কোথায় 

তিনি পড়িবেন? কাছাকাছি স্কুল কোথাও নাই। বালক পিতাকে 
ধরিয়া বসিল, কলিকাতায় সে পড়িতে যাইবে। কিন্তু দীনদয়াল 
রাজী হন ন1। তাহার যে আয় তাহাতে নিজের খরচ চালা ইয়া পুত্রকে 
পড়ানো সম্ভব নয়। 

দুর্গীচরণ কিন্তু হটিবার পাত্র নন, লেখাপড়ার ঝেোক তখন তাহাকে 
পাইয়া! বসিয়াছে। স্থির করিলেন, দশ মাইল দূরে ঢাকায় গিয়া 
পড়িবেন। কাজটি বালকের পক্ষে নিতান্ত সহজ নয়। যাতায়াতে 

ছুইবেল। প্রায় বিশ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে। পিসীমার 
নয়নাশ্রু, সঙ্গীসাথীদের বারণ, কোন কিছুই সেদিন তাহাকে সন্ধল্প 

হুইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। ঢাকা নর্মাল স্কুলে ভপ্তি হইয়। 
একান্ত নিষ্ঠায় তিনি পড়াশুন! শুরু করিয়া দিলেন । 

শীতাতপ, ঝড়বৃষ্টি মাথার উপর দিয়া যায়, দৃঢ়চিত্ত বালকের 

ভ্রুক্ষেপ নাই, হাটিয়া একাকী নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে যোগ দিতে 

থাকে। এই মধ্যয়নস্পৃহ। ও শ্রমনিষ্ঠা দেখিয়া একটি শিক্ষকের বড় 
দয়া হয়। ছূর্গাচরণকে ডাকিয়া বলেন, “বাছা, কষ্ট ক'রে দূর পথে 
যাতায়াত না ক'রে তুমি আমার বাসায়ই এসে থাকো । যা হয় কষ্ট 
ক'রে আমার চলে ধীবে।” 

এ প্রস্তাবে বালক কিন্তু রাজী হয় নাই । নিত্যকার পথশ্রাস্তিকে 

গুরুত্ব না দিয়া অবলীলায় কহিল, “রোজ এই কয় মাইল হাটতে 

আমার তেমন কষ্ট হয় না। আপনি সেজন্য ভাববেন না।” 
দুর্গাচরণ ক্রমে কৈশোরে পদার্পণ করিল। পিসীম। তাহার 

বিবাহের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়! পড়িয়াছেন। মাতৃহীন হর্গাচরণের 

লালন পালনের তার তীাহারই উপর । এবার তাহাকে সংসার 
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জীবনে ব্রতী করিতে পারিলে তবে তাহার স্বস্তি । উদ্যোগী হইয়া 
তিনি তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। এগারো বসর বয়স্ক! 

কন্তা প্রসন্নকুমারীকে বধূ রূপে ঘরে আনা হইল । 
বিবাহের কয়েকমাস পরের কথা । নাগমশাই কলিক্কাতায় 

ডাক্তারী পড়িতে আসিয়াছেন। এখানে ক্যান্থেল মেডিক্যাল স্কুলে 

তিনি প্রায় দেড় বৎসর অধ্যয়ন করেন । কিন্ত নানা ঘটনার আবর্তে 

পড়িয়৷ 'এই ডাক্তারী পড়। তাহাকে ছাড়িতে হয় । 

অতঃপর প্রপিদ্ধ ডাক্তার বিহা'রীলাল ভাহুড়ীর অধীনে থাকিয়া 

তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা! শিক্ষা করিতে থাকেন । 

বিবাহের পর নাগমশাইকে কলিকাতায় চলিয়া আমিতে হয়। 

ইহার পর ছুই তিনবার তিনি বাড়ী গিয়াছেন, কিন্তু এযাবৎ স্ত্রীর 

সাথে আলাপ পরিচয় কিছু হয় নাই। সংসার জীবনের উপর, 

দাম্পত্য সম্বন্ধের উপর, এক সহজাত বীতরাগ নিয়া যেন তিনি 

জন্মিয়াছেন। নববধূর সাঙ্গিধ্যে আসিলেই নাগমশাই বড় ভীত হইয়া 
পড়েন। বিশেষতঃ রাত্রি ঘনাইয়া আসিলেই তীহার মনে আসে 

এক 'সাতঙ্ক | স্ত্রীর সহিত কি করিয়। রাত্রি যাপন করিবেন, ইহাই 

হইয়! উঠে বড় সমস্য! ৷ সঙ্গে সঙ্গে এক ফন্দী বাহির করিয়া বাড়ীর 

ংলগ্ন এক উঁচু গাছে তর্ তর্ করিয়া তিনি চড়িয়! বসেন । জানাইয়া 
দেন, এখানেই রাত কাটাইবেন। 

পিসীমাকে এবার আগাইয়! আলিতে হয় । চীৎকার ও অনুনয় 

বিনয়ের পর অবশেষে তাহাকে বলিতে হয়, “আচ্ছা, তোকে বৌর 
কাছে থাকতে হবে না, আমার ঘরেই তুই শুয়ে থাক্বি, এবার 

নেমে আয়।” 

নিজের মনকে পিসীমা প্রবোধ দেন, “ুর্গাচরণের এ ছেলোমান্ুষী 

বেশীদিন আর থাকবে না, কিছুকাল পরে স্ত্রীর সঙ্গে ভাব হবেই |" 

নাগমশাইর এ সমস্ত কিস্ত দৈব ছুধিবপাকে হঠাৎ সরল হইয়া 
যায়। কলিকাতায় একদিন সংবাদ আসে, নববধূ আর ইহজগতে নাই, 
আকনম্মিকভাবে রোগাক্রান্ত হইয়া সে পরলোক গমন করিয়াছে । 
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নাগমশাই হাঁফ ছাড়িলেন। যাক্ সংসার বন্ধন হইতে এবার তবে 
নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। 

হাতে ছো'টি একটি হোমিওপ্যাথিক ওষধের বাক্স । তরুণ ডাক্তার 
নাগমশাই পরম উৎসাহে গরীব হুঃখীদের চিকিৎসা করিয়া বেড়ান । 

তিজিটের কথা দূরে থাকুক, প্রায়ই নিজব্যয়ে উষধপধথ্যের ব্যবস্থা 
করিয়া দিয়া তিনি বাড়ী ফিরেন । দরিদ্রের সেনা ও পরোপকারের 

নেশা তখন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। 
ডাক্তারিতে এ সময়ে খ্যাতি প্রতিপত্তি কম হইতেছে না। ছুংস্থ 

ও অসহায় পাড়াপড়শীর দল একান্তভাবে তাহারই আশ্রয় নিতে 

থাকে | ডাক্তারের উপর বিশ্বীন তাহাদের অপরিসীম । নৃতন হইলে 
কি হয়, ধীর মস্তিষ্ধে বিবেচনার সহিত যে ওষধ তিনি দেন অচিরে 
কার্য্যকবী হইয়া উঠে। ডাঃ ভাতুডীকেও এ সময়ে তাহার প্রাক্তন 

ছাত্র নাগমশাইব ওষধ নির্বাচন ও চিকিৎস। নৈপুণ্যের অজত্ত প্রশংসা 
করিতে শুনা যাইত | 

নাগমশাইর ব্যবহারিক জীবনে এ সময়ে চলিতে থাকে চিকিৎসার 

মাধ্যমে এই সেবাধন্ম, আর তাহার অনজ্জবনে শুরু হয় অধ্যাত্ম- 
সাধনার তীব্র ব্যাকুলতা | 

হাটখোলার দত্ত বংশের স্থরেশ তীহার এক বিশিষ্ট বন্ধু। বাসার 
অতি নিকটেই সে থাকে । জীবনাদর্শের দিক দিয়া সুরেশ তখন 

ব্রাহ্মভাবাপন্ন। অথচ নাগমশাই রক্ষণশীল, হিন্দু দেবছিজে ভক্কি 
তাহার অচল অটল। ছুই বন্ধৃতে যখনি দেখ হয়, তখনি শুরু হয় নান! 
বিচার বিতর্ক! শ্ুরেশের নিন্দা সমালোচনার উত্তরে এক একদিন 

নাগমশাই উত্তেজিত কে বলিয়া ওঠেন, পগ্যাখো) তুমি যতই যা বল, 
আমাদের বেদপুরাণ তন্ত্রমন্ত্র এসব মিথ্যে নয়। তোমার ব্রাহ্মসমাজ 
ব্রহ্মাজ্ঞানের কথ। বলে, আসলে তা হচ্ছে সাধনার চরম কথা- কিন্তু 

সাধন ভজনের ভেতর দিয়ে না গেলে মহামায়ার কৃপা না পেলে, সে 

জ্ঞান কি করে হবে? ব্রঙ্মজ্ঞান কি মুখের কথা? মহামায়। পথ 
ছেড়ে না দিলে কার সাধ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ?” 
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নাগমশাইর অন্তরে এ সময়ে আসিয়াছে এক তীব্র ব্যাকুলতা | 
ঈশ্বরীয় কথা ও জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির কথায় এখন প্রায়ই তিনি মত্ত 

হইয়া উঠেন। শাস্ত্র পাঠের উৎসাহও এ সঙ্গে তাহাকে পাইয়া বসে। 
শান্তর গ্র্থ-সমূহের বঙ্গানুবাদ আনাইয়া পরম উৎসাহে তিনি সেঁগুলি 
আয়ত্ত করিতে থাকেন। 

কিন্ত প্রাণের আন্তি যায় কই? শান্ত্রপাঠে ও ব্রাহ্ম সমাজের 
বক্তৃতা শ্রবণে তে৷ প্রকৃত শাস্তি মিলে নাই। সন্ধ্যার আধার ঘনাইয়া 

আসিলেই নাগমশাই রোজ কাশীমিত্রের শ্বশান ঘটে গিয়া নিঃশব্দে 

উপবেশন করেন । চিতার আগুনে শবদেহ জ্বলিয়া ভ্মীভূত হয়, 

ধোয়ার কুগডলী আকাশে মিলাইয়া যায়-_নাগমশাই উদাসনেত্রে 
সেদিকে চাহিয়া থাকেন, নশ্বর জীবনের তুচ্ছত1 উপলব্ধি করিয়! 
বেদনায় হন মুহ্যমান । এ অনিত্য সংসারে নিত্য ও শাশ্বত বস্তর সন্ধান 
তিনি কোথায় পাইবেন? কে তাহাকে কপ করিবেন ? ভাবিতে 

ভাবিতে গণ্ড বাহিয়া কেবলি ঝরিতে থাকে অশ্রুধার! ৷ 

কাশীমিত্রের ঘাটে সেদিন এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর সাথে নাগমশাইর 

পরিচয় ঘটে । এই সন্গ্যাসীর নিদ্দেশে অমাবস্যার নিশীথে ছিনি 

শ্মশানে বসিয়। জপ-ধ্যান শুরু করিয়া দেন। 

পুন্রের ভাবগতিক দেখিয়া দীনদয়াল বড় উদ্বিগ্ন হইয়! পড়িলেন 
স্থির করিলেন, তাড়াতাড়ি তাহাকে সংসার বন্ধনে বাধিতে হইবে, 

নতৃবা সাধু সন্ন্যাসীর পিছনে ঘোরার বাতিক বন্ধ হইবে না। দেশে 
পত্র লিখিয়া কন্যা ও জামাতার সাহায্যে ছর্গাচরণের বিবাহের কথাও 

তিনি পাক করিয়া ফেলিলেন। 

পুত্র কিন্তু একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন। কিছুতেই তিনি আর 
বিবাহ করিবেন না| মিনতি করিয়া কহিলেন, বিবাহিত জীবনের 

উপর তাহার কোন আকর্ষণ নাই) ধর্মপথের তাহ এক বড় অন্তরায়। 

তাছাড়া, নৃতন বধূ আসিয়! পিতার যে পরিচর্য্যা করিবে, ছুর্গাচরণ 

তাহ। অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী সেবা-যত্বে তাহাকে রাখিবেন। 

দীনদয়াল বড় মুষড়িয়া পড়িলেন। কম্যাপক্ষকে তিনি কথা 
দিয়াছেন, শেষকালে তাহাকে এভাবে সত্য্ষ্ট হইতে হইবে ? তাছাড়া, 
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হুর্গাচরণ যে তাহার একমাত্র পুত্র ' সে বিবাহ না! করিলে বংশ রক্ষাও 
যে হইবে না। 

প্রচণ্ড বাদান্থবাদের পরও দুর্গীচরণের মত পরিবন্তিত হইল ন]। 
পিতা এবার মনোহ্ঃখে ঘরে বসিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন | 

হঠাৎ এ করুণ দৃশ্যটি ছুর্গীচরণের চোখে সেদিন পড়িল. অস্তরে উঠিল 
প্রবল আলোড়ন । এ সংসারে পিতার মত আপনার জন তাহার 

আর কেউ নাই। অপার স্সেহ মমতায় পুত্রকে তিনি এতকাল ঘিরিয়া 
রাখিয়াছেন। এই পিতার সন্তোষ বিধানই যে তাহার সব চাইতে 

বড় ধন্ম। 

মুহ্র্ত মধ্যে হুর্গাচবণ সিদ্ধান্ত স্থিব করিয়া ফেলিলেন, পিতাকে 

কহিলেন, তিনি বিবাহ করিবেন । 

পাত্রী তীহা'ব গ্রামেরই । শুভদিনে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া 
গেল । 

রোগীর চিকিৎসা, জপতপ ও ভগবৎ প্রসঙ্গ প্রভৃতি নিয়! কলিকাতায় 

নাগমশাইর দিন কাটিয়া যাইতেছে । ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন সংবাদ 
আসিল, দেশে তাহাব পিসীম। মৃত্যু শয্যায় শায়িত। এই পিসীম। 
তাহার মাতৃস্থানীয়, মাতার মৃত্যুর পর হইতে ইহারই আদর যত্বে 
তিনি মানুষ হইয়াছেন। তাই সংবাদ পাওয়া মাক্স ব্যগ্রভাবে 

দেওভোগে ছুটিয়া গেলেন । 
পিসীমার মৃত্যু এবারে ছুর্গাচরণের জীবনে আনিয়া দেয় এক 

চরম নির্ববে্দের অবস্থা | দিনের পর দিন তিনি ভাবিতে থাকেন, 

এ নশ্বর জীবনের মূল্য কি? এই স্নেহ মায়া-মমতাই বা কতক্ষণ 
স্থায়ী? ভঙ্গুর জীবনের উপর এবার আসিয়া! গেল তাহার এক প্রবল 
বিতৃষ্ণ!। মৃত্যুর ওপারে ষে আলোক, যে অমৃত চির-বর্তমান, তাহারই 

জন্য অন্তরে জাগিয়া উঠিল পরম আকাজ্ষা 

পিতার সেবার জন্য, পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের অন্ত, নাগমশাইকে 

চিকিৎস! ব্যবসায় চালাইয়া যাইতে হয়। কিন্তু যেভাবে চলিলে 

পসার প্রতিপতি বৃদ্ধি পায় সেদিকে তাহার ছৃষ্টিকই? ডাক্তারের 
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বেশভূষায় কোঁন আড়ম্বর নাই, রোগীদের জন্য বসিবার একটি ঘরও 
নাই। চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি তাহার আজকাল হইয়াছে, দূর- 
দুরাস্ত হইতে তাই রোগীবাড়ীর আহ্বান আসে । নিতান্ত সাধারণ 

বেশে ওষধের ব্যাগটি হাতে নিয়া পদব্রজেই নাগমশাই রোগী দেখিতে 
বাহির হইয়া পড়েন । 

দীনদয়ালের ইচ্ছা, ডাক্তার পুত্রের বেশভূষাট। ভাল হোক, ইহার 
ফলে উপার্জন বাড়িবে। একদিন নিজেই তাহার জন্য দামী জামা- 

কাপড় ইত্যাদি কিনিয়া আনিলেন। পুত্রকে কিন্ত এগুলি পরানে। 
গেল না! তিনি বরং বলিয়া দিলেন, “পোষা পরিচ্ছদের জন্য 

অপব্যর না করে এ টাক! গরীব ছুঃখীর সেবায লাগালে সত্যিকার 

ভাঁলে। কাজ হোত 1৮ 

আসলে জনসেবা হিসাবে যে ডাক্তারী ব্যবসায় শুক করিয়াছে, 

আধিক উন্নতি তাহার কাছে আশা করা বৃথা ' রোগী দেখিবার সময় 

নাগমশাই লক্ষ্য কবেন, রোগীর গায়ে আবশ্যকীয় গরম জামাকাপড় 

কিছু নাই, শীতে সে কাপিতেছে। অমনি নিজের ভাগলপুরা খেসটি 
তাহার গায়ে জড়াইয়। দিয়া তিনি বাড়ী ফিরেন। 

তিনি যে জানেন, শুধু ওঘধে রোগ সারে না, উপযুক্ত পথ্যাদি 
দরকার । তাই গরীব বোগীর পথ্যের ব্যবস্থাও সেবাত্রতী ডাক্তারকে 

মাঝে মাঝে করিতে হয়| 

সে-বার এক সন্কটাপন্ন রোগীকে দেখানোর জন্য ছুর্গাচরণকে কল্ 

দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখেন, রোগীকে ঠাণ্ডা 

মধ্যে মাটিতে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে । অমনি মনে পড়িয়। যায়, 

তাহার নিন্জের গৃহে তক্তাপোষ রহিয়াছে । ছুটিয়া আসিয়া রোগীর 

বাড়ীতে এ তক্তাপোষ স্থানান্তরিত করেন, তারপর শুরু হয় তাহার 

চিকিৎসা । ডাক্তারকে ইতিমধ্যে সবাই চিনিয়া নিয়াছে। চতুর 

লোকেরা চিনিয়াছে আরে! বেশী, অনেক সময়ই তাহার চিকিৎস! 
করানোর পর পারিশ্রমিক দেয় ন!। হূর্গাচরণেরও অভ্যাস নয় 

ভিজিটের জন্য পীড়াপীড়ি করা । ফলে আধিক দিক দিয়া তাহাকে 

হইতে হয় ক্ষতিগ্রস্ত | চিকিৎনক হিসাঁবে যেখানে তাছার আয় 
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হওয়া উচিত তিন চারিশত টাকা সেখানে ঘরে আসে ত্রিশ 

চল্লিশ টাকা ৷ 

একদল চতুর লোক ভাক্তার দ্রগাচরণ নাগের সহাদয়তা এৰং 

পরোপকার বুত্তির 'খাজ রাখে । 'রাগীর কল হইতে ফিরিবার সময় 

ইচ্গার। তাহার বাড়ীভে অপেক্ষা করে! দুখ ছুর্দশাব কথ বলিয়া, 

নান! কাছ্বনি গাহিয়া নাগমশাইর নিকট হঈতে ইহারা টাকাকড়ি 

পার নেয় । বলা বাহুলা, এ ট1কা তাহাদের পরিশোধ আব কখনে! 

করিতে দেখা যার না। 

পুত্রের চিকিৎস! ব্যবসায়ের এ ধরণ দেখিয়া দীনদয়াল বড় হতাশ 
হন।| বুঝিয়া নেন, সাংসানিক উন্নতি তাহার কোনদিনই হইবে না, 

আর পিতার ব্ষয়িক কাজেও ছে কখনো আসিবে না! 

চিকিৎসক হিনাবে নাগমশাইর আজকাল নামডাক হইয়াছে । 
তা পালধাবুব। তাহাকেই নিজেদের গৃহ চিকিৎস্করূপে নিধুক্ত 
কবিয়াছেম। জে-বান তাহাদের গুহেধ একটি সন্কটাপন্ন কলেরা 

রোগীর চিকিৎসায় নাগমশাইর ডাক পডে। ধীবরতা, মাহস ও 

বিচক্ষণভার সহিত তিনি এ £লাগীর চিকিৎসা করিতে থাকেন । পাল- 

বাবুর! ভীত হইয়' প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ ভাছুড়ীকেও কল্ দেন। 
রোগীর ওষধ নির্বাচন নিভু'লি বলিয়া! ভাঃ ভাছৃড়ী মত প্রকাশ করেন, 
আর তুর্গাচরণের উপরই এ চিকিৎসার ভার দিয়া তিনি চল্গ্য়া যান। 

এই রোগী সারিয়া উঠিল; পালবাবুব। ছর্গাচরণের এই চিকিৎসং- 

নৈপুণো বড় সন্তুষ্ট হইলেন। এবার ডাক্তারকে ভিজিট ও পুরস্কার 
দিয়া উৎসাহিত করা দরকার । একটি রূপার কৌটায় প্রচুর পরিমাণ 
অর্থ ।(ভজ্িট বাবদ রাখিয়া নাগমশাইয়ের সম্মুখে ধরা হইল। কিন্তু 
এ অর্থ তিনি কোনমতেই নিতে রাজী নন। সরলভাবে কহিলেন, 
“ওষুধের দাম ও 'মামার ভিজিট বিশ টকার বেশী কখনো হতে 

পারে না, আপনার! এত টাকা আমায় কেন দিচ্ছেন ?” 
অগতা। এ বিশ টাকাই তাহাকে দেওয়া হইল । বাকী! 

কর্মচারী দীনদয়ালের নামে পুজার সাহায্যবাবদ তাহারা খরচ লিখিয়! 

রাখিলেন।. 
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ঘটনাটি শুনিয়া দীনদয়াল তো৷ ক্রোধে অগ্নিশর্শা৷ ! পুত্রকে তিরস্কার 
করিয়া কহিলেন, “তুই নির্ববোধ, তাই নিজের প্রাপ্য টাকাটাও বুঝে 
নিতে পারিসনে । ও টাকা কেন এমন ক'রে ফেরত দিলি ?” 

নাগমশাই দৃঢন্বরে কহিলেন, “আপনি চিরকাল আমায় শিখিয়েছেন 

ধর্মপথে থাকতে । এখন আবার উল্টো বলছেন কেন? আমার স্যাষ্য 

পাওন। থেকে বেশী নিয়ে কি অধন্ম করবো ? যাক, আপনি যেন 

বাকী টাকাট। স্পর্শ করবেন ন11” 

“বেশ তাই হবে। কিন্তু এভাবে চিকিৎস! ব্যবসায় তোর আর 

কতদিন চলবে শুনি ?” 

“না চলে, নাই চলবে । তাই বলে মিথ্যাচার আমি করতে 

পারবে। না । ভগবান্ হচ্ছেন সত্যন্বরূপ। এ মিথ্যাচারে তাকে হারাতে 

হবে। প্রাণ থাকতে তা পারবো না।? 

বৈরাগী পুত্রের কথাবার্তা শুনিয়া দীনদয়াল হতবাক্ হইয়! যান । 

ইচ্কার পর শ্বশুর ও পতির সেবা-যত্বের জন্য তুর্গাচরণের পতী 

কলিকাতায় আসেন | অক্লান্ত পরিশ্রম ও আস্তরিক সেবার মধ্য 

দিয়। শ্বশুরকে তিনি সুখী করিলেন, কিন্ত স্বানীর মন কোনমতেই 

'আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। চিকিৎসা, পরোপকার ও নিজের 

ধ্যানজপের শেষে যেটুকু সময় ছুর্গাচরণ পান, সেটুকু শাস্ত্র অধ্যয়ন ও 
ভগবং প্রসঙ্গে তিনি অতিবাহিত করেন। আর নববধূর সহিত তাহার 

ব্যবধানটি থাকে আগেরই মত। দাম্পত্য জীবনে কোন চাঞ্চল্য 

কোন গরঙ্জভিঘাতই দৃষ্টিগোচর হয় না। 
নাগমশাইর জীবনে এবার দুর্বার বেগে আসিতে থাকে ত্যাগ 

বৈরাগ্য আর মুমুক্ষার আকাজ্ষা। কেবলই ভাবিতে থাকেন, 
“পরোপকার ও সেবাত্রত তো কতই করিলেন। কিন্তু কই, জীবনে পরম 

শাস্তি তে। মিলিল না? ঈশ্বর দর্শন তো আজ অবধি হইল না? 
এই ক্ষণস্থায়ী সংসার জীবনে ও দাম্পত্য সুখে তাহার কি প্রয়োজন ? 
মুক্তির পথ কোথায়? কোথায়ই বা মুক্তিদাতা দীক্ষা-গুরু ? 

দীক্ষা গ্রহণের জন্য নাগমশাইর হৃদয়ে আসিয়াছে তীব্র ব্যাকুলত। 
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ও আন্তি। রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়৷ আসিলে রোজ তিনি গঙ্গাতীরে 

শিয়। বসিয়া থাকেন । ঘাটে ঘাটে সদাই দেখ। যায় সাধু সন্ধ্যাসী ও 
মহাত্বাদের আনাগোনা | নাগমশাইর মনে আশা জাগে_ হয়তো 

কোন এক শুভলগ্নে ই'হাদের কাহারে। কপাদৃষ্টি তাহার উপর পড়িবে, 

প্রাথিত দীক্ষা পাইয়া তিনি ধন্য হইবেন । 

কূমারটুলি ঘাটে সেদিন তিনি বিষাদখিক্ন হৃদয়ে বসিয়া আছেন। 
হঠাত দেখিলেন, একটি নৌকা আসিয়া তীরে ভিডিল | সবিন্ময়ে 
দেখিলেন, তাহাদের কুলগুরু বঙ্গচন্দ্র ভট্টা চাধ্য এ নৌকা! হইতে তীরে 
অবতরণ করিতেছেন । ভট্টাচার্ধ্য মহাশয়ের পদধূলি নিয়। নাগমশাই 
তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাস করিলেন । 

উত্তর হইল, “বাবা, তোমার কাছেই যে ছুটে এলাম | মহামায়ার 

প্রত্য দেশ পেয়েছি, তোমায় দীক্ষ। দিতে হবে । তাইতো কোন সংবাদ 

ন1 দিয়েই তাড়াতাড়ি এসে পড়লাম ।” 

নাগমশাইর ছুই চোখ তখন পুলকা শ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছে। 
বুঝিলেন, তাহার আকুতি জগজ্জননীর কানে পৌছিয়াছে। তাই 
তিনি কৌল সাধক বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্ধ্যকে তাহার নিকট পাঠাইয়াছেন। 

সানন্দে তিনি এই কুলগুরুর কাছে সম্ত্রীক শক্তিমন্ত্রে দীক্ষ। গ্রহণ 
করিলেন । 

মন্ত্র প্রাপ্তির পর একান্ত নিষ্ঠায় তিনি শুরু করেন সাধন ভজন। 

এক একদিন জপ করিতে করিতে বাহজ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেন। 

একবার গঙ্গাতীরে ধ্যানতম্ময় অবস্থায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে 

হঠাৎ জোয়ারের জল তাহাকে ভাসাইয়া নিয়। যায়, সম্থিৎ পাইবার 
পর অতি কষ্টে সাতর।ইয়। তিনি তীরে উপনীত হন । 

স্ত্রীকে নাগমশাই প্রায়ই বুঝান, “ওগো, একটা কথা সর্ব্যদ! মনে 
রাখবে, কায়িক সম্বন্ধ ব! মায়ার সম্বন্ধ কখনও চিরস্থায়ী হয় না। 
ভগবান্কে ভালোবাসার ভেতরেই রয়েছে নরজন্মের সার্থকতা, এতেই 

পাওয়। যায় প্রকৃত মুক্তি। আমার এ হাড়মাসের খাঁচাটার আকর্ষণে 

নিজেকে জড়িও না। ম] জগজ্জননীকে ডাকো) তার শরণাপন্ন হও, 

ইহকাল পরকাল ছইয়েরই কল্যাণ হবে ।” 
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পিতা বৃদ্ধ হইয়! পড়িয়াছেন। তাই নাগমশাই ফ্ঠাহাকে অবসর 
নেওয়াইয়। দেশে পাঠাইয়া দিলেন । তাহার সেবার জন্ত পত্বীকেও 
সঙ্গে যাইতে হইল । দীনদয়ালের কুতের কাজ দেখাশুনার ভার 
নাগমশাই নিজেই গ্রহণ করিলেন । 

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের কথা তখন কলিকাতায় ছড়াইতেছে ; নাগ- 
মশাই একদিন বন্ধু স্রেশের সহিত ঠাকুরকে দেখিতে গেলেন। 

চৈত্র মাসের প্রচণ্ড গ্রীষ্ম । চারিদিকে সেদিন যেন অগ্নিবর্ষণ শুরু 
হইয়াছে। বেল! ছুইটায় উভয়ে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে উপস্থিত 
হইলেন। 

ঠাকুরের. কক্ষের সম্মুখে এক শ্মশ্রধারী সাধক তখন দণ্ডায়মান | 
নাগমশাই সসম্ত্রমে প্রশ্ন করিলেন, “দেখুন, এখানে একটি সাধু থাকেন 
শুনেছি । তিনি কোথায় ?” 

উত্তর হইল, “তিনি তো এখানে নেই । আজ চন্দননগরে চলে 

গিয়েছেন। তোমরা বরং আর একদিন এসে! |” 

পথশ্রমে অবসন্নপ্রায় ছুই বন্ধুর মুখে তখন কথা৷ সরিতেছে না। 
হতাশ হইয়া উভয়ে ফিরিবার উপক্রম করিতেছেন; এমন সময় 
দেখিলেন, দ্বারের আড়াল হইতে হাতছানি দিয়া কে একজন গোপনে 
তাহাদের ভাকিতেছেন। নাগমশাইর দৃঢ় ধারণা হইল, ইনিই ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্চ। ব্যগ্রভাবে তিনি ও সুরেশ কক্ষমধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন | 

পরে উভয়ে জানিলেন, যে শ্মশ্রধারী সাধকটি মিথ্যা কথা বলিয়া 

তাহাদের সরাইয়! দিতে চাহিয়াছিলেন সাহার নাম প্রতাপ হাজরা । 

দীর্ঘদিন ঠাকুরের কক্ষের পাশে বাস করিয়াও তাহার মহিম! উপলব্ধি 
করিতে পারেন নাই। শুধু তাহাই নয়, স্থযোগ পাইলেই ঠাকুরের 
তরুণ দর্শনার্থীদের তিনি বিভ্রান্ত করিতেন, তাহাদের মনে ধোকা 

লাগাইয়৷ দিতেন। 
স্ধধজ্ঞ ঠাকুরের দৃষ্টি কিন্ত সেদিন গুদ্ধসত্ব ভক্ত নাগমশাইকে 

চিনিতে একটুও ভুল করে নাই। তাহার গোপন হাতছানিটি এক 

অধাচিত কপার মতই নাগমশাইর জীবনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল | 
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ঠাকুরের দর্শন পাইয়া নাগমশাইর আনন্দের অবধি রহিল ন]1। 
ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কক্ষের একপাশে গিয়া! বসিলেন। 

ঠাকুর সন্মেহে নাগমশাই ও স্বরেশের নাম-ধাম পরিচয় ইত্যাদি 
জিজ্ঞাসা! করিলেন। বিবাহ হইয়াছে শুনিয়া আশ্বাস দিয়া কহিতে 

লাগিলেন, “সংসারে থাকবে ঠিক যেন পঁকাল মাছের মত।” 
বিদায়ের সময় শ্েহভরে নাগমশাইকে কহিলেন, “আর একদিন 

এসো ।” 

যাইতে যাইতে নাগমশাই ভাবিতে থাকেন, কই, ঠাকুর তো 
কৃপ। করিয়! একবাবও চরণ স্পর্শ করিতে দিলেন না! অথচ এই 

চরণের জন্ত যে তাহার লোভের অস্ত নাই | 

পরের দিন নাগমশাই আস! মাত্রই শ্রীরামকুঞ্ণ ভাব-তন্ময় হইয়। 

পড়িলেন। তাহাকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, “ওগে! তুমি না 
ডাক্তার? একবার দেখ দেখি আমার পায়ে কি হয়েছে ।” 

নাগমশাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া! উত্তর দিলেন, “কই, পায়ে 

তো কোন কিছু দেখতে পাচ্ছিনে 1” 

“ওগো, আরো একটু ভাল ক'রে দেখন। কি হয়েছে |” 

মুহূর্তমধ্যে নাগমশাইর অন্তরে চিন্তার রশ্মি খেলিয়া গেল। 
এতো অস্তুধ্যামী ঠাকুরের ছল ছাড়। আর কিছু নয়। তক্তের মনের 
ক্ষোভটি এক মুহুর্তে তিনি জানিয়। নিয়াছেন। তাই কৃপা করিয়া 

মনোবাঞ্থা পুরণ করিলেন । চরণ স্পর্শের অধিকার এভাবে দিয়৷ 
তাহাকে ধন্ত করিলেন। 

ঠাকুরের করুণার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই নাগমশাই বলিতেন, 
“তার কাছে কোন কিছু চাইবার দরকার হোত না। মনের ভাব 

' বুঝে তৎক্ষণাৎ তিনি তা পূরণ করতেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন 

কল্পতরু। যে য! সার কাছে প্রার্থনা! করেছে, তাই সে তখনি লাভ 

করেছে ।” 

কিছুদিন পরের কথা । শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন নিজের দেহটির 

দিকে অন্গুলি প্রসারিত করিয়া নাগমশাইকে কহিলেন, “হ্যাগা, 

তোমার একে কি বোধ হয়?” 
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পরম ভক্ত যুক্তকরে বলিয়া উঠিলেন, “ঠাকুর, আর আমায় বলতে 
হবে না। আমি আপনারই কৃপায় জানতে পেরেছি-_আপনিই সেই !” 

কথা কয়টি শোনামাত্র দিব্য ভাবে ঠাকুর উদ্দীপিত হইয়া উঠেন, 
ভাবাবিষ্ট হইয়৷ নাগমশাইর বক্ষে তিনি চরণ স্থাপন কযেন।' সঙ্গে 

সঙ্গে কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে অনুভূতি! নাগমশাই 
দেখেন, সমস্ত বিশ্বচরাঁচর হইয়া উঠিয়াছে চিন্ময়, ব্বর্গায় জ্যোতি 

সেখানে ওতপ্রোত।* 

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে নাগমশাই একদিন বসিয়। 

রহিয়াছেন । এমন সময় নরেন্দ্রনাথ (উত্তর কালের স্বামী বিবেকানন্দ) 

সেখানে উপস্থিত হইলেন । সেদিন তিনি অদ্বৈতভাবে ভাবিত ও 

 উদ্দীপিত। অস্ফুট স্বরে কেবলি বলিতেছেন, “চিদানন্দ রূপঃ 
শিবোহহং শিবোইহং | 

« শ্রীরামকৃষ্ণ নাগমশাইর দিকে অন্গুলি নির্দেশ করিয়া নরেন্দ্রকে 
কহিলেন, “এই ছ্যাখো, এরই রয়েছে ঠিক ঠিক দীনতা, এতটুকুও ভান 
এতে নেই ।” 

ঠাকুরের কথা মানিয়! নিয়! নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, “তা আপনি 
যখন বলছেন, তা হবে।” 

নাগমশাই ও নরেন্দ্রনাথ উভয়ের মধ্যে আলাপ শুরু হইল । 

নাগমশাই শুদ্ধাভক্তি পথের পথিক, কহিলেন, “সকলি তার ইচ্ছেয় 

হচ্ছে, আমর। নিমিত্ত মাত্র ছাড়া আর কি বলুন |: 

নরেন্দ্রনাথ তাহা মানিবেন না| উত্তরে কহিলেন, “মশাই, তিনি, 

তার এসব বুঝিনে। সবই আমি-_আমিই পরমাত্মা- আনন্দময় 

জ্ঞানময়, সর্ববশক্তিমান্। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ আমারই ভেতরে ডুবছে 
ভাস্ছে।” ৰ 

“মশাই, বিশ্বব্রদ্ষা্ড তে। দূরের কথা, আপনার কি সাধ্য যে 

একট! চুলও সোজা করেন? তার ইচ্ছে না হলে গাছের পাতাটাও 

নড়ে চড়ে না। 

১ লাধু নাগমশাই  শরৎচ্ত চক্রবর্তী 
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নরেন্্রনাথ সেই অছৈত ভাবেরই অনুসরণে বলিয়া চলিয়াছেন, 
“আনি ইচ্ছে করলে চন্দ্র নর্য্ের গতি রোধ হয়--আমারই ইচ্ছায় 

এই বিশ্বব্রন্ধা্ড যন্ত্রের মত চালিত হচ্ছে ।” 

তক্তাপোষটির উপরে বসিয়৷ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়ের কথা 

শুনিতেছিলেন। এবার সন্সেহ হাসি হাসিয়া নাগমশাইকে বলিলেন, 

“কি জানো, নরেন হচ্ছে খাপ খোল তরোয়াল-_-ওর ওকথা শোতা 

পায় বটে। তা নরেন এমন বলতে পারে ।” 

নাগমশাইর কাছে ঠাকুরের কথা চরম কথা | ইহার পর আর 

'আলোচনা, তর্ক বা বিচার আর চলে না। নরেন্দ্রনাথের চরণে শির 

ঠেকাইয়া তিনি নীরব হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার দৃঢ় প্রতীতি 

হইল, নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান লীলা-পার্ধদ, তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে 

বিচার বা তর্ক করার অবকাশ নাই । 

একবার জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন, সত্যকার কোন মুক্ত পুরুষ 

নাগমশাই দেখিয়াছেন কিনা? তৎক্ষণাৎ তিনি উত্তব দেন, “হ্যা! 

সাক্ষাৎ মুক্তিদাতা শ্রীরামকৃঞ্ণকে দর্শন করেছি, আর দর্শন করেছি 

তাগ সব্ৰ প্রধান পারদ-_শিবাবতার স্বামীজীকে !” 

নাগমশাই শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয়ে আমিবার পর কয়েক মাস 

অতিবাহিত হইয়াছে । সেদিন তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিতে 

দক্ষিণেশ্বরে গাসিয়াছেন_-ঈশ্বরায় কথায় তিনি রত। এক ভক্তকে 

লক্ষ্য করিয়৷ কাঁহাতেছেন, “গ্যাখে। ডাক্তার উকীল মোক্তার দালাল 

এদের ঠিক ঠিক ধর্মলাভ হওয়। বড় কঠিন” 

প্রসঙ্গক্রমে মারো কহিলেন, “এন্টুকু ওষুধে মন পড়ে থাকবে, 

তাহলে কি ক'রে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা হতে পারবে ?” 

কথাকয়টি নাগমশাইর প্রাণে বড় বাজিল। সত্যই তো! তিনি 

নিজের .অভিজ্ঞতায়ও আজকাল দেখিতেছেন, ধ্যান-ধারণার সময় 

রোগীদের মুন্তি আসিয়া মনের কোণে ভীড় জমায়, সাধনায় ব্যাঘাত 

ঘটে। ঠাকুর ঠিকই বলিয়াছেন, যে বৃত্তি বা ব্যবহারিক কর্ম ঈশ্বর 
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লাতের বিদ্বম্বরূপ তাহ! দিয়া তাহার কাজ নাই। আজ হইতেই 
এসব ত্যাগ করিবেন। 

গৃহে ফিরিবার পর সেইদিনই ভাক্তারির বই, যন্ত্রপাতি ও ওঁষধ 
ইত্যাদি সব কিছু গঙ্গায় বিসঙ্জন দিয়া আসিলেন। 

কাজকর্মের দিক হইতে মুক্ত হইয়। এবার আরে! দৃঢ় এক নিষ্ঠ। 
নিয়! তিনি সাধন ভজন করিয়া যাইতে থাকেন । বৈরাগ্যের আকাঙ্া 
ক্রমে বড় তীব্র হইয়! উঠে । মনে মনে স্থিব করেন, এ সংসারে শ্বার 

থাক! নয়, চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া -ম্ত্াসী হইবেন । 

ঠাকুরের নিকট সেদিন তিনি সংসার ত্যাগের অন্থুমতি নিতেই 
গিয়াছেন। কক্ষমধ্যে ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গে শুনিলেন, তিনি ভাবা বিষ্ট 
হইয়া বলিতেছেন, “তা সংসার আশ্রমে দোষ কি? তাতে মন 

থাকলেই হয়। গৃহস্থাশ্রম কেমন জানো ? এ যেন কেল্লার ভেতর 

থেকে লড়াই করা ।” 

এবার নাগমশাইর দিকে দৃষ্টিপাত করিযা শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, 
“ওগো, তুমি জনকের মত গৃহস্থাশ্রমে থাকৃবে । তোমায় দেখে গৃহীরা 

যথার্থ গৃহস্থের ধন্ম শিখবে ।” 

ঠাকুরের এ আদেশ মুহর্তমধ্যে নাগমশাইর মন্মে গিয়া ধিদ্ধ 
হইল। 

বৈরাগ্যের আগুন সেদিন তাহার সর্ব সত্তায় জ্বলিয়। উঠিয়াছে, 
অস্তঙ্ঘলায় তিনি সদ! অস্থির, কিন্ত উপায় তো৷ কিছু নাই | ঠাকুরের 
এ আদেশ যে অলজ্ঘনীয় ! 

ঈশ্বর দর্শনের ব্যাকুলতা এখন হইতে বহুগুণ বদ্ধিত হয়, নাগ- 
মশাই উন্বত্তপ্রায় হইয়া উঠেন। সংসার জীবনের কোন কাজকর্ম 

আর তাহার দ্বার হইবার নয়। 

এই সময়ে নাগমশাইকে কিছুদিনের জন্য একবার স্বগ্রাম 

দেওভোগে আসিতে হয়। পত্বী স্বামীর অবস্থা দেখিয়াই বুঝিলেন, 
ঈশ্বরের জন্য তিনি পাগল হইয়া উঠিয়াছেন, সংসারের কোন বন্ধনই 
আর তাহাকে বাঁধিতে সক্ষম নয়। নাগমশাই নিজেও স্পষ্টভাবে 
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বলিয়া! দিলেন, রামকৃষ্ণ-চরণে যে মন-প্রাশ একবার সমর্পণ করিয়াছেন, 

সারের কোন কাজেই আর তাহা আসিবে না। 

সেদিন তিনি চুপচাপ বারান্দায় বসিয়া আছেন। গৃহের পাশের 

জমিটাতে জন্মিয়াছে একটি সতেজ লাউগাছ। প্রতিবেশীদের একটি 
গরু এই গাছটার দিকে বার বার ঝু'কিতেছে, কিন্তু দড়িট। খাটো 
করিয়া বাধা, তাই উহার নাগাল পাইতেছে না। এই দৃশ্টটি দেখিয়া 
নাগমশাইর হৃদয় করুণায় গলিয়া গেল। তাড়াতাড়ি গরুর খুঁটাটি 
উপড়াইয়া দিয়া সন্সেহে কহিলেন, “খাও মা, খাও, এগিয়ে গিয়ে 

খাও।” 

বৃদ্ধ পিত! দীনদয়াল নিকটেই ছিলেন। পুত্রের এই কাণ্ড 

দেখিয়া! রোষে জ্বলিয়া উঠিলেন, কহিলেন, “নিজে তো! কিছু উপাজ্জন 

করিসনে, তার ওপর মাবার রয়েছে এসব অনিষ্ট করার ঝোক্। 

ডাক্তারিট1 তো ছেড়ে দিয়ে বস্লি, এবার খাবি কি ক'রে, বল্তে। ? 

নাগমশাই উত্তরে কহিলেন, “ভগবান্ যা হোক একভাবে চালিয়ে 

নেবেনই। আপনি এসব এ বয়সে সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে ষেন 

মাথা ঘামাবেন না। 

“ওরে, চলবে যে কিভাবে, তাতো! বুঝতেই পারছি । এবার 

স্তাংটে। থাকবি আর ব্যাঙ, ধরে খাবি ।” 

অতঃপর দেখা গেল 'এক অদ্ভুত দৃশ্য । নাগমশাই পিতার কথার 
কোন জবাব দিলেন লা, মুহূর্বমধো নিজের পরিহিত বন্ত্রটি খুলিয়া 
ফেলিয়। দিয়া উলঙ্গ হইলেন । গৃহের অঙ্গনের এক কোণে একটি ব্যাঙ 

পড়িয়া ছিল। এটিকে মুখে পুরিয়া চিবাইতে চিবাইতে পিতাকে 
কহিলেন, “আপনার যাতে সত্য রক্ষা হয়, এজন্য ছটে। আজ্ঞাই 

আমি পাঁলন করলাম। এবার মিনতি করে বলছি, আপনি সংসারের 

চিন্তা আর করবেন না। বয়স হয়েছে, এবার থেকে বসে বসে কেবল 
ভগবানের নাম করুন ।” 

পুস্পের এই অদ্ভুত আচরণে দীনদয়াল বড় ঘাবড়াইয়া গেলেন । 
সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি দিয় তিনি বুঝিয়৷ নেন, “ভগবান ভগবান 
করিয়! পুত্র এবার একেবারে পাগল হইয়াই গিয়াছে | শঙ্কিত কে 
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পুত্রবধূকে ডাকিয়া কহেন, “গ্ভাখো, তোমর! ওর সঙ্গে এখন থেকে 
বুঝে-সুঝে চলো । ওর বিরুদ্ধাচরণ কখনো! ক'রে। না ।” 

কলিকাতায় ফিরিবার পর নাগমশাই সেদিন ব্যস্তসমস্ত হইয়! 
দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণোপাস্তে বসিয়া সখেদে 

কহিলেন, “তার ওপর নির্ভর হ'লে। কই? এখনে। তো। নিজের চেষ্ট! 

রয়েই গিয়েছে ?” 
ঠাকুর নিজের দেহটি দেখাইয়া কহিলেন, “ভয় নেই, এখানকার 

টান থাকলে সব ঠিক ঠিক্ হয়ে যাবে।” 
আরেক দিন ঠাকুর তাহার এই বৈরাগ্যবান্ ভক্তকে উদ্দেশ 

করিয়া কহিলেন, “দ্যাখো, তুমি গুহেই থেকো । যেনতেন ক'রে 
মোট ভাত কাপড়ে চলে যাবে ।” 

ঘরসংসারের উপর, বিষয় আশয়ের উপর, নাগমশাইর রহিয়াছে 
সহজাত বিতৃষ্া। ভীত কঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিন্তু, গৃহে থেকে 
নিজেকে বাঁচানে। যায়ই বাকি ক'রে ?” 

“ওগো, আমি বল্ছি, সত্য সত্যই বল্ছি, ঘরে থাকলে তোমার 

কোন দোষ হবে না। তোমায় দেখে লোকে আবাক হবে । 

“কি ক'রে গৃহস্থাশ্রমে দিন কাটবে ।” 

“তোমায় কোন কর্মেই লিপ্ত হতে হবে না। কেবল সাধুদজ 

করবে ।” 

“ঠাকুর, আমি যে হাঁদা লোক, সত্যিকারের সাধু চিনবো ক 
করে?” 

“তোমায় সাধু খুঁজতে হবে না। যথার্থ সাধুরা শিজ্জে এসে 

তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবেন । এজন্য ভেবো না।” 

পিতা দীনদয়ালের রোজগার ছিল মহাজন পালচৌধুরীদের 
কুতের কাজে | তিনি অবসর নিয়া গ্রামে যাইবার পর ন্টগমশাই 
কিছুদিন একাজ দেখাশুনার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঈশ্বর লাভের জন্য 

তিনি উত্বত্তপ্রায় হইয়! উঠিয়াছেন, একাজ চালানোর মত মনোবৃত্তি 
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মোটেই নাই। ভাগ্যক্রমে রণজিৎ নামে একটি তরুণ কম্মী পাওয়া 
যায়। নাগমশাইর কাজ নুষ্ঠভাবে সে-ই চালাইয়া নিতে থাকে । 

এবার মনে মনে ঠিক করিলেন, এঁ কাজ রণজিৎকেই ছাভিয়া 

দিবেন। যদি সে দয় করিয়! গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কিছু দেয় "শাল, 

নতুবা ইহ নিয়া আর মাথ। ঘামাইবেন না । 

মনিব পালচৌধুরীর মধ্যস্থৃতায় স্থির হইল, কুতের কাজ হইতে 
যে আয় হইবে তাহার অর্ধেকটা নাগমশাই পাইবেন। ইহার কলে 
তাহার পরিবার প্রতিপালনের কোন অন্থুবিধা হইবে না। 

শ্রীরামকৃষ্ণের কানে এ নূতন বন্বোবস্তের কথা উঠিল। নাগমশাইর 
গ্রাসাচ্ছাদনের বাবস্থা হইয়াছে জানিয়। স্বস্তির নিংশ্বাস ফেলিয়। 

ঠাকুর কহিলেন, “তা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে ।” 

হার বিহারের দিক দিয়। নাগমশাই ছিলেন, কৃচ্ছবতী। লারা 
দিনের শেষে ছুই গ্রাস আহায্য মুখে পুরিয়। তিনি উঠিয়া পড়িতেন। 
কেহ এ সম্পর্কে অনুযোগ দিলে কহিতেন, “যতদিন দেহ আছে কিছু 

টেক্স দিতেই হবে, তাই দিচ্ছি । বেশী খেলে বা ভালে! কিছু খেলে 

জিহবার যে স্ুখেচ্ছা হবে |” 

এই সদ! সতর্ক সাধক নিজের ক্রটি বিচ্যুতিকে কোনদিন 
এতটুকুও ক্ষমা! করেন নাই।|। কোনক্রমে কাহারে! উপরে হয়তে। 

নাগমশাই রুষ্ট হইয়াছেন, মুখ দিয়! হঠাৎ অশ্রদ্ধান্চক কথ বাহির 

হইযাছে। আর রক্ষা নাই। নিজ দেহকে তিনি নিষ্ঠুর ভাবে শাসন 
ন। করিয়া ছাড়িবেন না। সে-বার এক ব্যক্তি সম্বন্ধে নিন্দাক ভাষা 

অতফিতে তিনি ব্যবহার করিয়া ফেলেন । ইহার শাস্তি স্বরূপ তখনি 
একখগ্ড পাথর তুলিয়। নিয়! নিজ মস্তকে প্রহার করিতে থাকেন। 

ফলে মস্তক ফাটিয়া গিয়া এক গভীর ক্ষতের স্যষ্টি হয়। এই আচরণ 

সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে নাগমশাই নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে উত্তর 

দিলেন, “বেশ হয়েছে, যে যেমন পাজি, তেমনি শাস্তি তো তার 

দরকার ।” 
নাগমশাইর আর এক অভ্যাস, দেহ-মনকে বশ রাখার জন্য মাঝে 
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মাঝে তিনি নিরম্বু উপবাস করিতেন । সে-বার কয়েকদিন উপবাসের 
পর তিনি সবেমাত্র রান্নার যোগাড় করিতেছেন, এমন সময় তাহার 

বন্ধু সুরেশ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। কোন কারণে এই বন্ধুটির 
প্রতি একট! বিরুদ্ধভাব তাহার মনে জাগ্রত হয়। তখনি অস্ফুটস্বরে 
নাগমশাই বলিয়া উঠিলগেন, “হায়। এখনো আমার মনের ময়লা 
কাটলো না, অন্যায় মনোবৃত্তি দূর হ'লো। না।” প্রায়শ্চিত্ত সাধনে 
তাহার এক মুহুর্তও দেরী হয় নাই। ভাতের হাড়িটি অবলীলায় 
তাঙ্জিয়া ফেলিলেন ৷ সেদিনও তাহাকে উপবাসে কাটাইতে হইল । 

গিরিশ ঘোষকে তাই নাগমশাই সম্পর্কে বলিতে শুনা যাইত, 

“অহং শীলাকে ঠেঙ্গিয়ে ঠেঙ্গিয়ে নাগমশাই তার মাথা ভেঙ্গে ফেলে 

দিয়েছেন, তার আর মাথা তোল্বার যো আছে কোথায় ?” 

ইতিমধ্যে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়। গিয়াছে । শ্রীরামকুষের 

মরদেহের লীলা এবার আসিয়াছে শেষ পরধ্যায়ে। কাশীপুরে 
গোপালবাবুর বাগানবাড়ীতে ছুশ্চিকিৎস্য ক্যান্সার রোগে তিনি শয্যা- 

শীয়ী হইয়া আছেন । ভক্তপ্রবর নাগমশাই বুঝিয়াছেন, ঠাকুরের 
লীলাসম্বরণের দিনটি আসন্ন । কিন্তু তাহার মন যে এ ছর্দৈবকে 

স্বীকার করিয়া নিতে চায় না! একান্ত নিষ্ঠায় নিজের সব কিছু তিনি 
ঠাকুরের চরণে সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন। সে প্রাণপ্রতু ঠাকুর 
এবার যদি অপ্রকট হন, তবে ভক্ত নাগমশাইর জীবন ধারণে কি 

লাত? তাছাড়া, এই রোগযন্ত্রণ। ভোগের দৃশ্যও যে তাহার পক্ষে 

হুঃসহ | 
নাগমশাই বলিয়াছেন, “ঠাকুরের রোগের যাতনা দেখ! দূরের 

কথা, স্মরণ করতেও হৃৎপিণ্ড যেন ফেটে ফেত। ঠাকুর স্বেচ্ছায় নিজ 
শরীরে এ রোগ রেখে দিলেন, আমরাও কোনমতে তার যন্ত্রণার 
লাঘব করতে পারলাম না। তাই তার কাছে না গিয়ে নীরবে ঘরের 
তেতরই বসে রইলাম । শুধু মাঝে মাঝে তাকে গিয়ে দর্শন ক'রে 

আস্তাম |” | 
বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ সেদিন নাগমশাই ঠাকুরের শহ্যাপার্ে 
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উপস্থিত হইয়াছেন । ঠাকুরের ক্যান্সারের ঘায়ে তখন তীব্র বেদন]। 
তক্ত নাগমশাইকে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, “হ্যাগো, তুমি 

এসেছে! ? এসে আরো এগিয়ে এমে আমার গা ঘেষে বসো। 

তোমার শান্ত শীতল দেহ স্পর্শ করলে আমার জ্বাল! যন্ত্রণা কম্বে ৷” 

কথ! কয়টি বলিয়াই ঠাকুর এই পরম তক্তকে সনে আলিঙ্গন 
করিলেন, ভাবাবেশে বহুক্ষণ তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিলেন । 

আর একদিনের কথা । রোগশয্যায় শায়িত ঠাকুর নাগমশাইকে 
সংবাদ দিয়! নিকটে ভাকাইয়া আনিয়াছেন। নাগমশাহই কক্ষে প্রবেশ 

করিতেই তিনি বলিতে লাগিলেন, “ওগো, তুমি এসেছে? এই 
গ্যাখোনা, ডাক্তার কবিরাজের তো সব হার মেনে গিয়েছে । তুমি 

কি কিছু ঝাড় ফুঁকজানো? জানো তো গ্ভাখে। দিকি যদি কিছু 

উপকার করতে পারে।1” 

মুহুর্তমধ্যে মহাতক্ত নাগমশাইর চোখ ছুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল । 
ঠাকুরের এ তীব্র যন্ত্রণা, এ ছুঃসাধ্য ক্যান্সার দূরীভূত করা তো তাহার 
পক্ষে অসাধ্য নয়। ঠাকুরেরই জীবন-জ্যোতির আলো যে প্রতি- 

ফলিত তাহার সাধনসত্তায়, তাহারই শক্তিতে তিনি শক্তিমান্ ! 
ভাবাবিষ্ট নাগমশাই বলিয়। উঠিলেন, “হ্যা, জানি, আপনার 

কপায় সব আমি জানি। এখনি আমি এ রোগ সারিয়ে দিচ্ছি।” 
উপস্থিত তক্ত শিষ্তেরা সবিস্ময়ে তাকাইয়া আছেন । নাগমশাই 

শয্যার পাশে আগাইয়া আসিতেই ঠাকুর বুঝিলেন, যে সক্কল্প ভক্ত 
হৃদয়কে আজ উদ্বেল করিয়। তুলিয়াছে তাহ। অমোঘ ! তাই তাঁড়া- 

তাড়ি তাহাকে দূরে ঠেলিয়। দিয়া একাজ হইতে নিবৃত্ত করিলেন। 
তারপর অস্ফুট স্বরে কহিতে লাগিলেন, “গোঁ, জানি, ত৷ তুমি 

পারে, এ রোগ তুমি' সারাতে পারো |” 

লীল। সম্বরণের কয়েক দিন আগের কথা । অন্তান্ত ভক্তের 
সহিত নাগমশাইও সেদিন উপস্থিত। ঠাকুর নিম্নন্বরে কহিতেছেন, 
“এ সময় কি আমলকী পাওয়া যায়? মুখটা বিশ্বাদ হয়ে গিয়েছে । 
আমলকী চিবুতে পারলে তালে হতো 1” 
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এসময়ে আমলকী জন্মে না। ভক্তরা সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি 

করিতেছেন ৷ একজন বলিয়া বসিলেন, “এ সময়ে এ ফল আর কোথা 

থেকে সংগ্রহ কর যাবে ?” 

ভক্ত নাগমশাইর মনে চিন্তা খেলিয়৷ গেল- ঠাকুরের শ্রীমুখ' দিয়! 
আমলকীর কথা যখন বাহির হইয়াছে, এ বস্তু অবশ্য কোথাও না 

কোথাও মিলিবে। 

নিঃশব্দে তিনি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন । তারপর শুরু 

হইল গ্রামে গ্রামে বনে বাদাড়ে আমলকীর জন্য অবিরাম অন্বেষণ । 

আহার নিদ্র। ভুলিয়া এই কাজেই তিনি দিনরাত ব্যাপূত হইয়! 
পড়িলেন। 

তিন দিনের দিন পরিশ্রম তাহার সফল হইল, আমলকী সংগ্রহ 

করিয়া তিনি কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন। 
ঠাকুর বালকের মত আনন্দমুখর হইয়া উঠিলেন, “আহা, এ 

অসময়ে এমন চমৎকার আমলকী! তুমি কোথা থেকে যোগাড় 
করলে গে। !” 

এই তিনটি দিন নাগমশাইর খাওয়।-দাওয়। কিছুই হয় নাই। 

তাডাঁতাড়ি নীচতলায় নিয়া গিয়। তাহাকে ভোজনে বসানে। হইল । 

সোদন ছিল একাদশীর উপবাস, নাগমশাই তাই আহাধ্য স্পর্শ 

করিতে রাজী নন। অবশেষে ঠাকুর এ অন্নব্যঞ্জন মুখে ঠেকাইয়া 

প্রসাদ করিয়া দিলে, তবে নাগমশাই উহা! গ্রহণ করিলেন | 

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা! সম্বরণ করিলেন। বিষাদখিন্ন নাগমশাই 

এবার কলকাতার বাস উঠাইয়া চলিয়া গেলেন স্বগ্রাম দেওভোগে। 

অন্ত কোথাও বাস করার প্রস্তাব কেহ দিলে, দৃঢন্বরে কহিতেন, 
“ঠাকুর, আমায় গৃহে থাকতে বলে গিয়েছেন । তার বাক্য এক চুল 

লঙ্ঘন করি, এমন সাধ্য আমার কই ?” 
এই গৃহাশ্রমে অবস্থান করিলেও মাঝে মাঝে তাহার গুরুধাম 

কলিকাতায়ও তিনি আনিতেন। রামকৃষ্ণ-তত্তদের সহিত পরমানন্দে 

কিছুদিন কাটাইয়া আবার ফিরিয়া যাইতেন স্বস্থানে । 
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শ্রীরামকৃষ্ণ অপ্রকট হইবার পর নাগমশাই ভাবিলেন, দেওভোগের 

প্রান্তে একট কুটীর বাঁধিয়! তিনি নিভৃতে বাস করিবেন। কিন্ত 
ইহার প্রয়োজন হইল না। পত্বী কোনদিনই তাহার অধ্যাত্মজীবনের 

অন্তরায় হন নাই। স্বামীর মনোভাব টের পাইয়। আগে হইতেই 

তিনি আশ্বাস দিলেন, “গ্যাখো, নিজের দেহ-সুখের জন্য কোন দিনই 

আমি তোমায় বিরক্ত করিনি, ভবিষ্যতেও কখনো করবো না। ভবে 

এ পথক বাসের দরকার কি ?” 

সাধবী জীবনসঙ্গিনীর এ কথায় তিনি আশ্বস্ত হন, গুহে থাকিয়া 
গৃহস্থ-সন্নযালীরূপেই দীর্ঘ দিন করেন অতিবাহিত ' 

নাগমশাইর স্ত্রী স্বামীর পুণ্যময় জীবন ও তাহার দেহ-সংযম 

সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “তার শরীরে কি মনে কোন রকম মানবীয় 

বিকার বা পরিবর্তন কখনো দেখ! যায়নি । “জয় রামকুষ্” ব'লে 

জৈবভাবের মাথায় লাথি মেরে তিনি চলে গিয়েছেন । আগুনের 
ভেতর তিনি বাস করেছেন বটে, কিন্তু এক দিনের তেও তার শরীর 

দগ্ধ হয়নি ।” 

পিতা দীনদয়াল পুত্রের এই তীব্র বৈরাগ্যনিষ্ঠা ও বিষয়-বিড়্ণ। 
কোনদিনই পছন্দ করিতেন না। একবার খুব তিরস্কার করার পর 

নাগমশাই উত্তেজিত স্বরে উত্তর দেন, “মামার আবার খাওয়। পরার 

জন্য চিস্তা কি? গাছে পাতা রয়েছে প্রচুর. তাই খেয়ে দিন কাটাবে! 
আর আমি জীবনে কোনদিন স্ত্রীসঙ্গ করিনি, মাতৃগর্ভ থেকে যেমন 

পড়েছিলাম, এখনে! তেমনি আছি- কাপড়-চোপড় পরবার আমার 

দরকার নেই ।” 

কামিনী ও কাঞ্চন উভয় বস্ততেই এই রামকৃষ্ণময় ভক্তের ছিল 
সমান বিতৃষ্ণ।। 

সে-বার নারায়ণগঞ্জে পালবাবুদের এক আত্মীয় বসম্ত রোগে 
আক্রান্ত হয়, ক্রমে রোগীর অবস্থা সন্কটাপন্ন হইয়া উঠে। ইহারা 
নাগমশাইর চিকৎসানৈপুণ্যের কথা জানিতেন। তাহাকে ডাক! হইল 
এবং তাহার ওধধে রোগী বাঁচিয়া উঠিল। পালদের কর্তভাবাবুর 
কতজ্ঞতার সীম! নাই । ন্থয়ং দেওতোগে আসিয়। নাগমশাইকে বহু 
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সাধুবাদ করিলেন 'এবং পারিতোবিক স্বরূপ তিনশত টাক। তাহাকে 
দিতে চাহিলেন, কিন্তু কাহার সাধ্য চিকিৎসককে এ টাকা গ্রহণে 

সম্মত করায়? অবশেষে বেশী গীড়াপীড়ি করা হইতে থাকিলে 

নাগমশাই ক্রন্দন শুরু করিলেন । কহিলেন, “হায় ঠাকুর! ফেন 
তুমি আমায় চিকিৎসকের এ হীন বৃত্তি শিখিয়েছিলে, তাতেই তো 

অর্থের প্রলোভন নিয়ে এরা বার বার চেপে ধরছে, আর আমার 

এ যন্ত্রণ। তোগ করতে হচ্ছে । 

তাহার এ অদ্ভুত অনাসক্তি দেখিয়! বৃদ্ধ পালমহাশয় সোদন 

বলিয়াছিলেন, “বাবা, ভূমি কখনে। মানুষ নও !” 

কলিকাতার চিকিৎসক জীবনেও নাগমশাই সে-বার এক কাণ্ড 

করিয়। বসেন। পালচৌধ্রাদের এক রোগীর চিকিৎসার জন্য তাহাকে 
ফরিদপুরের ভোজেশ্ববে যাইতে হয়। রোগী আরোগ্য লাভ করার 

পর তিনি কলিকাতায় ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছেন । গদির বাবুরা 
এসময়ে তাহাকে একটি নূতন কম্বল ও পাথেয় বাবদ আটটি টাকা 
দিয় দেন। 

সীমার তীরে ভিডিতেছে । নাগমশাই টিকিট কিনিতে যাইবেন, 
এমন সময় এক ভিখারিণী কয়েকটি শিশু সম্ভান সহ সম্মুখে উপস্থিত। 

ছঃখিনীর কানন! ও কাতরোক্তি শুনিয়। তিনি '্যার নিজেকে সামলাইতে 

পারিলেন না, হাতের সব কয়টি টাক! ও কস্বলটি তাহাকে দিয়া 

কহিলেন, “মা, এই নিয়ে তুমি শিশু সম্ভানগুলোকে বাচা, নিজের 

প্রাণ রক্ষা করো? 

প্রাণভরা আশীর্বাদ জানাইয়। তিখারিণী চলিয়। গেল । 

ইতিমধ্যে গ্ীমার ছাড়িয়া দিয়াছে । কিছুক্ষণ স্টেশনে বিশ্রাম 
করার পর নাগমশাই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ফেলিলেন। এখান হইতে 
হাটিয়াই কলিকাতায় যাইবেন। পথ দীর্ঘ__হাতে রহিয়াছে মাত্র 
সাত আন! পয়সা। তা হোক্, তবুও তো৷ ভিখারিণী আর তার 

ছেলেমেয়ের কয়েকদিন বাচার ব্যবস্থা করা গেল! 
এই পদযাত্রার কাহিনী বড় বিচিত্র। পথে যেদিন দেরস্থান পড়ে 
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ও প্রসাদ মিলে, সেদিন খাওয়। হয়। বড নদী নাল! সম্মুখে পড়িলে 
খেয়ানৌকা যোগে তিনি পার হন, আর সেগুলি অপরিসর হইলে 
স্াতরাইয়াই পার হন | এমনি কষ্টের মধ্য দিয়া উনভ্রিশ দিন পরে 
নাগমশাই কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। রোগীদর্শনের পর এমন 
পদযাত্রার অতিজ্ঞতা৷ হয়তে। খুব কম চিকিৎসকের তাগ্যেই জুটিয়া 
থাকে। 

সদ্গুরূর আদেশে নাগমশাই সারা জীবন গৃহেই অতিবাহিত 
করিয়া যান, আর আপন ত্যাগবৈরাগ্য ও সাধনার বলে এই 

গৃহপরিবেশকে তিনি করিয়া তোলেন পরম পুণ্যময়। গাহ্স্থ্য ধর্মের 
এক মহনীয় রূপ ফুটিয়। উঠে এই শক্তিধর গৃহী মহাপুরুষের জীবনে । 

নাগমশাইর সাধন নিষ্ঠার খ্যাতি এ সময়ে ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। 

ফলে মাঝে মাঝে তাহার গৃহে ভক্ত দর্শনার্থীর 'আসিয়! জুটিত। এই 
সব অতিথিদের সেবা! পরিচিধ্যার সুযোগ পাইলে সাধু নাগমশাইর 

সসাহের সীনা থাকিত না। তাহার দৃষ্টিতে এই অভ্যাগতেরা 
ছিলেন নারায়ণ স্বরূপ । 

ইহাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তিনি কহিতেন, “জান্বে, 
এ সকলই ঠাকুরের লীল11| ঠাকুর লীলা-শরীরে এক ছিলেন, 

এবার তিনিই আবার নানা মৃত্তিতে আমায় কৃপা করতে আসছেন 

অতিথি রূপে ।” 

নাগমশাই এক পুরাতন শৃলব্যথাতে তূগিতেন। সেদিন বড় তীব্র 
বাথ! শুক হইয়াছে এবং মাঝে মাঝে তিনি অজ্ঞান হইয়াও পড়িতেছেন। 
এসময়ে হঠাৎ সাত-আটজন তক্ত অতিথি আসিয়। উপস্থিত। অথচ 
ঘরে একমুগ্টি চাল নাই, এতগুলি লোকের খাবার কি করিয়া 
যোগাড় হইবে? অগত্যা এই অসুস্থ শরীর নিয়াই নাগমশাইকে 

বাজারে যাইতে হইল । তিনি নিজে ন। গেলে দোকান হইতে চাল- 
ডাল ধারে পাইবার কোন উপায় নাই। 

জিনিবপত্র ক্রয়ের পর নাগমশাই বোঝাটি মাথায় তুলিয়। 
নিহলন। অপরকে দিয়া কখনে। তিনি নিজের মোট বহনের কাজ 
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করেন না, ইহ। তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ। কিন্তু গৃহে অতিথি নারায়ণ 
উপস্থিত। সেবায় বড় বিলম্ব হইয়। যাইতেছে । তাই অন্মুস্থ শরীরে 

হাঁপাইতে হাপাইতে তিনি মোট বহন করিধা চলিলেন। 
শূল বেদনায় শরীর বড় ছূর্্বল। বার বার মাথার বোঝা! নামাইয়! 

বিআম করিতে হইয়াছে । গৃহে ফিরিয়া আসিয়া অভ্যাগতদের কাছে 
যুক্তকরে কহিতে লাগিলেন, “হায়, হায়! আপনাদের চরণে অপরাধী 

হলাম | সেবার কাজে দেরী হয়ে গেল ।” 

শুধু নাগমশাইর নয়, এ ধরণের সেবানিষ্ঠা তাহার স্ত্রীর মধ্যেও 
দেখা যাইত। গতীর রাত্রিতে হঠাৎ হয়তো অতিথিদের আগমন 

হইয়াছে! অমনি এই সেবাব্রতী মহিল! একটি ডাল৷ হাতে করিয়! 
প্রতিবেশীদের বাড়ীতে আতপ চা'ল ধার করিতে ছুটিলেন। কেহ 

ইহাতে আপত্তি উঠাইলে নাগমশাই প্রবোধ দচ্ছেন, গ্যাখো, এ সবই 
ঠাকুরের ইচ্ছা, ঠাকুরের দয়া । এর ভেতর দিয়ে আমাদের জনের 

পরীক্ষা হচ্ছে |” ট 
তখন ঘোর বর্যাকাল। সার! দিন রাত ব্যাপিয়া অঝোরে বৃষ্টি 

ঝরিতেছে। রাত্রিতে নাগমশাইর গৃহে ছুইটি অতিথি দর্শন দিলেন। 
খাওয়া-দাওয়া তে৷ একপ্রকার মিটিয়া গেল, এবার গোল বাধিল 

শয়নের ব্যবস্থ! নিয়া । চারখানি ঘরের তিনখানিই অব্যবহার্ধ্য, 
চাল দিয়া অবিরল ধারে জল পড়িতেছে। শুধু একটি মাত্র ঘর 

বাসোপযোগী, বর্তমানে সেইটিই নাগমশাইর শয়নগৃহ | 
ভক্তপ্রবর পত্বীকে ডাকিয়া কহিলেন, পঠাখো, আজ আমাদের 

পরম সৌতাগ্য ! এই ছৃষ্যোগের রাতেও অতিথি সেবার স্থযোগ 
আমর! পেয়ে গিয়েছি। অতিথি নারায়ণের সেবার জন্ত কষ্ট স্বীকার 

করতে পারবে না? এসো, আবু আমরা ছাচতলায় দাড়িয়ে ঠাকুরের 

নাম জপ করতে করতে রাতটা কাটিয়ে দিই ।” 
পতি পত্ী এই তাবেই সার রাত্রি অতিবাহিত করিলেন । 
ভৃত্য বা ঘরামী নিধুক্ত করা নাগমশাই কোন দিনই পছন্দ 

করিতেন ন1। কেহ তাহার দৈনিক সুখ ন্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কষ্ট করিবে, 
ইহা ছিল তাহার কাছে অসহা। সেবার একটি ঘরের চাল একেবারে 
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নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সংস্কার না করিলে আর চলে না। নাগমশাই 
সেদিন কোথাও বাহিরে গিয়াছেন, পত্রী এ স্বযোগে এক ঘরামীকে 

ডাকিয়া আনিলেন। চালের সংস্কার কার্ধ্য চলিতেছে, এমন সময় 

নাগমশাই গৃহে ফিরিলেন | ঘরামীকে চালের উপরে কর্মরত দেখিয়াই 
তে৷ তাহার চক্ষুন্থির ! সকাতরে কহিতে থাকেন, চাল থেকে নেমে 
এসো বাবা । দয়া করে নেমে এসো। 

পারিশ্রমিকের আশায় ঘরামী কাজ শুরু করিয়াছে, তাহা সে 

ত্যাগ করিবে কেন? 

অবশেষে নাগমশাইর ধেধ্যের বাঁধ তাঙ্গিয়া গেল শিরে 
করাঘাত করিয়া কাদিয়৷ কহিতে লাগিলেন, ”হায় ঠাকুর, কেন তুমি 
আমায় এ গৃহস্থাশ্রমে থাকতে বলে গিয়েছে ? আমার হুঃখের জন্য 

একজন মানুষ খাবে, আর আমি দাড়িয়ে তাই দেখবো ? ধিক্ 
আমার এই সংসারে 1” 

ভাবাচ্যাক। খাইয়া ঘরামীকে এবার নামিতে হইল | নাগমশাই 
বাস্তভাবে তাহার সেব! পরিচর্যায় রত হইলেন। সযতনে তাহাকে 

তামাকু সেবন করানো হইল, নিজহাতে পাখার হাওয়! দিয়া তাহার 
শ্রম অপনোদন করিলেন । অতঃপর মজুরির টাকাটি নিয়া তবে 

সে বেচার! সেদিন হাফ ছাড়িয়া বাচে ! 

সেবাব্রতী, নিরীহ পরম শান্ত ভক্ত বলিয়া সবাই নাগমশাইকে 
জানে । আবার এই নাগমশাইরই ব্যক্তিসত্তায় এক একদিন ফুটিয়। 
উঠিত অকুতোভয় তেজোঘৃপ্ত যোদ্ধার রপ। আদর্শ ও ইষ্ট সম্পর্কে 
যেখানে ঘটে মতের সংঘাত, সেখানেই আত্মপ্রকাশ করে তাহার 

অনমনীয় দৃঢ়তা, অগ্রিষ্ষুলিজের মত একমুহুর্তে তিনি জ্বলিয়! 
উঠেন। 

সেদিন কি এক কাজে নাগমশাই তাহার শ্বশুর গৃহে গিয়াছেন। 
তখন সেখানে এক বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত। ভদ্রলোকটি কথ 

প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের নিন্দাবাদ শুরু করিয়া দিলেন। গুরুনিন্দা 
শুনিবামাত্র নাগমশাইর ক্রোধের সীম! রহিল না। উত্তেজিত কণ্ঠে 
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কহিলেন, «এখানে বসে ঠাকুরের নিন্দে চলবে না মশাই, আপনি 

এখনি এখান থেকে বেরিয়ে যান |” 

ভদ্রলোকটি বড় দাস্তিক। এ কথা কানে না তুলিয়! তিনি 
শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে গালাগালি শুরু করিয়। দিলেন। 

এবার নাগমশাইর আর ধৈর্য্য রহিল ন1। ভুঙ্কার দিয়! উঠিলেন, 
“বেরোও শালা এখান থেকে 1” সঙ্গে সঙ্গে চলিল তদ্রলোকটির পৃষ্ঠে 
জুতা-প্রহার । 

নিন্দুকটি এক প্রভাবশালী ব্যক্তি। অনেকের সম্মুথে এভাবে 
শমপমানিত হইয়া ক্রোধে তিনি ফাটিয়। পড়িলেন। শাসাইয়া৷ গেলেন, 
“আচ্ছা, দেখ! যাবে তুমি কেমন সাধু, আর কি ক'রেই বা তুমি 

এ গ্রামে থাকে। 1” 

বাড়ী ফিরিয়া আসার পর নাগমশাই ছুঃখে ও অভিমানে কাদিয়! 

ফেলিলেন ৷ গুরু শ্রীরামকুষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, “হায়, 
ঠাকুর! কেন তুমি এসব লোককে আমার সামনে নিয়ে আসো, 
আর বসে বসে তোমার নিন্দে আমায় শুনতে হয়| তোমার আজ্ঞায় 

সংসার-আশ্রমে থাকতে গিয়ে একি ছুর্দৈব আঙ্গায় ভূগতে হচ্ছে 1” 
ভক্তের এ আত্তি ব্যর্থ হয় নাই। কয়েকদিন পরে সেই নিন্দুক 

বাক্তিটি নতশিরে নাগমশাইয়ের গৃহে আনিয়া উপস্থিত। অনু- 
শোচনায় হৃদয় তাহার দগ্ধ হইতেছে, সজজল নয়নে বার বার তিনি 
ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন । 

এই ঘটনাটির কথা গিরিশ ঘোষ মহাশয়ের কানে গিয়াছিল। 
নাগমশাই সে-বার কলিকাতায় আমিলে গিরিশবাবু হাসিয়। প্রশ্ন 
করিলেন, “আচ্ছা, আপনি তে। জুতো কোনদিন পরেন না, তা হ'লে 

লোকটিকে মারবার সময় জুতো৷ পেলেন কোথায় ?” 
নাগমশাই সহজ কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “কেন? তার 

জুতো দিয়েই যে নে্দিন তাকে মারলাম |” 

দেওতোগের আশেপাশে জলাভূমিতে বুনো হাস ও নান! জাতীয় 
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পাখী বাস করে । নারায়ণগঞ্জের পাউটকলের সাহেবের! মাঝে মাঝে 

এগুলি শিকার করিতে আসে । 

সেবার ছুটি সাহেব এন্জন্য আসিয়া উপস্থিত । তাহাদের বন্দুকের 
শব শুনিয়৷ অহিংসাত্রতী নাগমশাইর অন্তর বেদনার্ত হইয়া! উঠিল। 

শিকারীদের সম্সুখে তিনি ছুটিয়। গেলেন,করজোড়ে মিনতি জানাইলেন, 
“আপনার! নিরস্ত হোন। শুধু শুধু এ নিরীহ প্রাণীগুলোকে হত্য। 
করবেন না ।” 

রুক্ষ আকৃতি ও মলিন বেশতৃষ! দেখিয়া! নাগমশাইকে সুস্থ ও 
স্বাভাবিক মানুষ মনে করা কঠিন। তাছাড়া, সাহার কথার অর্থও 

বিদেশীর! বুঝিতে পারিতেছে না। অবজ্ঞার হানি হানিয়া আবার 
তাহার! বন্দুকে গুলি ভরিল। 

এবার নাগমশাইর পক্ষে আর ধৈর্য্য ধারণ করা সম্ভব নয়। 

তর্জনী তুলিয়া! উত্তেজিত ত্বরে বলিলেন, “না, এরকম অধশ্ম এখানে 

আপনার! করতে পারবেন না” 

সাহেবর! তাহাকে আমল দিতে চাহে না, একটা পাগলের কথায় 

এ আমোদ তাহার! ছাড়িয়া যাইবে কেন? শিকারের প্রতি লক্ষ্য 

করিয়া আবার তাহারা বন্দুক তৃলিল।| নাগমশাই মুহুর্ত মধ্যে 

সিংহবিক্রমে তাহাদের উপর ঝাপাইয়! পড়িলেন। ম্বভাবভঃই তিনি 

ধীর স্থির, ক্ষীণ কলেবর। কিন্তু এ সময়ে তাহার দেহে অকস্মাৎ 

স্ারিত হইল প্রচণ্ড শক্তি। অবলীলায় সাহেব ছুইটিকে পরাস্ত 

করিয়৷ বন্দুক ছিনাইয়! নিয়! তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। 
শিকারী ইংরেজ ছুইটির পক্ষে এ ধরণের অপমান হজম করা 

শক্ত । ফিরিয়া আপিয়। তাহার! স্থির করিল নাগমশাইকে চিরদিনের 

মত শিক্ষ। দিয়া তবে ছাড়িবে, অবিলম্বে তাহার নামে ফৌজদারী 

মোকদ্যম! রুজু করিবে | 

ইতিমধ্যে এ পাটকলেরই এক কণ্মচারীর হাত দিয়া নাগমশাই 
বন্দুক হুইটি পাঠাইয়া' দেন। নাগমশাই একজন অসামান্ঠ সাধু _ 
অহিংসাকে তিনি প্রম ধর্ম বলিয়া মনে করেন, এসব কথা শোনার 

পর সাছেবর! নরম হইয়! পড়ে, তাছার প্রতি কি জানি কেন তাহাদের 
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বড় শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। বলা বাছল্য, অতঃপর এ ব্যাপার আর 
বেশীদূর গড়ায় নাই। 

সর্বধজীবে সর্ধবভূতে নাগমশাই তাহার পরম গ্রভূকে প্রত্যক্ষ 
করিতেন। প্রায়ই তাহাকে দেখা যাইত চারিদিকে হাত জোড় করিয়া 
ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করিতেছেন । একবার এক অন্তরঙ্গ ব্যক্তি 

তাহাকে প্রশ্ন করেন, “প্রায় সময় আপনি এমন হাত জোড় ক'রে 
থাকেন কেন, বলুন তো ?” 

তক্তপ্রবর উত্তর দিলেন, “কি করবো বলুন, ভূতে ভূতে যে তাকে 

প্রত্যক্ষ দেখতে পাই ।” 
নাগমশাইর পত্বী বড় পতিপ্রাণা। এই পতিই ছিলেন তাহার 

ধ্যেয়, ইষ্ট, এবং তাহার ছবিটির পুজ প্রতিদিন সম্পন্ন না করিয়া এই 
ধর্মপ্রাণ মহিলা! জল গ্রহণ করিতেন না। একবার মহাষ্টমী পুজার 
দিন তাহার ইচ্ছা হয়, নাগমশাইর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাহার 
অঙ্চনা করিবেন 

নাগমশাই ঘরের মধ্যে কিছুটা অন্যমনস্ক হইয়া! ধাড়াইয়া 
আছেন। এমন সময় পত্রী স্বামীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি ঢালিয়া দিয়া 
প্রণাম করিলেন। 

নাগমশাই শাস্ত স্বরে শুধু বলিয়া উঠিলেন, “যাকে আমি গৃজা 
করি, তার সেবা পুজা! নেওয়া কি ঠিক ?” 

অর্থাৎ, জগন্মাতার প্রকাশ রূপেই যে তিনি স্ত্রীকে দেখিয়৷ 
আসিতেছেন, তাহার পৃজ! তাই কি করিয়া নিবেন? 

একবার একটি ভক্ত নাগমশাইকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন । 
গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, নাগমশাইর পত়্ী গৃহকর্ম্মে রত, স্বামীর 
এবং গৃহের অভ্যাগতদের সেবা ও যত্বের জন্য তিনি সদ! ততপর। 

নবাগত তক্তটির অস্তরে সন্দেহের ছায়াপাত হইল । তাবিলেন, এ 

আবার কেমন সাধু? সংসারকে অসার জ্ঞান করিয়া যে চলিতেছে, 

তাহার আবার ভাধ্যা নিয়া বাস করা কেন? 
এই চিস্তার তরজ অন্তর্ধ্যামী নাগমশাইর দৃষ্টি এড়ায় নাই । তখনি 
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ভিনি উত্তরে কহিলেন, “কেন্নকেন 1 এতে দোষ কোথায়? মা 
অন্রপূর্ণ। যে স্বয়ং এ গৃহে বাস ক'রে আমাদের অল্নের যোগাড় ক'রে 

দিচ্ছেন!” | 
ভদ্রলোক তো৷ অবাক! নাগমশাইর পত্বী সম্বন্ধে প্রশ্নটি 

আলোড়ত হইয়াছে তাহার মনে, মুখ ফুটিয়া একটি কথাও বলেন 
নাই। অথচ সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ তাহার অন্তত্তলের চিন্তাকে টানিয়া 
বাহির করিয়া সর্ববসমক্ষে তাহার উত্তর দিয়! দিলেন। বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় 

তিনি নতশিরে দাড়াইয়া রহিলেন। 

প্রাণী মাত্রেরই উপর নাগমশাইর ঈশ্বর ভাব, আর নারী মাত্রকেই 

তিনি দেখেন জগজ্জননীর প্রতীকরূপে । পত্বীকে তিনি চিরকাল যে 

এই দৃষ্টিতেই দেখিতে অভ্যস্ত! 
সর্ববভূতে ঈশ্বর দর্শন__ইহা। তাহার জীবনে ছিল এক উপলব্ধ 

পরম সত্য। তাই দেখ। যাইত, মশা! মাছি গায়ে বসিলে তিনি 

সেগুলি তাড়াইতে পারিতেন না। গৃহ-অঙ্গনস্থিত কোন গাছের 
পাত। কেহ ছি'ডিলে তাহার বুকে বাজিত সুতীব্র ব্যথা । সকাতরে 

বলিয়া উঠিতেন, “আহা, আহা, এমন ক'রে ছি'ড়ো না। জানো, 

এদেরও ব্যথ। বেদন। বোধ রয়েছে আমাদেরই মত ।৮ 

সেবার এক ভক্তের চোখে পড়িল-_নাগমশাইর পুজামণ্ডপের 

বেড়াটিতে অজন্ উইপোকা বাসা বাধিতেছে। শেষে কি সার ঘর 

নষ্ট হইবে? তখনি তিনি একটা বাঁশ দিয়া এই বেড়াটির উপর 
সজোরে আঘাত করিতে লাগিলেন । উই-এর বাসা ঝরিয়! পড়ার 

সঙ্গে সঙ্গে বু উই পোকাও এ সময়ে নিরাশ্রয় হইয়৷ ভূমিতে 
ছড়াইয়া পড়িল । 

এ দৃশ্য নাগমশাইর কাছে ছুঃসহ। অশ্রসজল চোখে বিলাপ 
করিয়! তিনি কহিতে লাগিলেন, “হায় হায়, এ কি অনর্থ আপনি 

করলেন? এতকাল এর! এই বেড়ার ভেতরে ঘর-দোর তৈরী ক'রে 
বসবাস করছিলো, এবার সে আশ্রয়টুকুও রইলে। না । বড় অন্যায় 

করেছেন, বড় অধর্ম করেছেন।” 

তক্তটি নির্বাক ও ছধোবদন হইয়! বমিয়! রহিলেন। 



১৮২ ভারতের সাধক 

এবার উই পোকাগুলির সম্ঘুখে দাড়াইয়া নাগমশাই করজোড়ে 

কহিতে লাগিলেন, “আপনার আবার ৰাস! তৈরী করুন, আর কোন 

ভয় নেই।” 

মানুষের ভাষ। বুঝুক আর ন বুঝুক তক্তের হৃদয়-আকুতি বুঝিতে 
বলীকদের ভূল হয় নাই। ক্ষণপরেই আবার সদলবলে আসিয়া 

তাহার! মগ্ডপের এই বেড়াটি অধিকার করে ! বল! বান্ছল্য, অচিরে 

উই-এর আক্রমণে ঘরটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 

নাগমশাইর বাড়ীর পাশেই রশ্য়াছে এক পুক্করিণী। সেদিন 

একটি জেলে সেখান হইতে এক চুপাড মাছ ধরিয়া নিয়া নাগমশাইর 
বাড়ীতে বিক্রয় করিতে আসিয়াছে । সগ্ধ ধরা হইয়াছে তাই 

অধিকাংশই তখনে। জ্যাস্ত। 

এগুলির দিকে তাকাইতেই নাগমশাইর হৃদয় গলিয়া গল । 

তখনি এ এক চুপড়ি মাছ তিনি কিনিয়৷ ফেলিলেন। তারপর যে 
পুকুর হইতে এগুলি ধর! হইয়াছিল তাহারই গর্ভে দিলেন বিসঙ্জন । 

ধীবর তে। নাগমশাইর কাণ্ড দেখিয়া অবাক! মস্ত বিক্রয়ের 

জন্য অতঃপর এবাড়ীতে আর কোনদিন সে আসে নাই। 

সে-বার কলিকাতায় প্লেগের প্রকোপ শুরু হইয়াছে। মৃত্যুর 
সংখ্যা কেবলি চলিয়াছে বৃদ্ধির দিকে! আতঙ্কে নথ লোক শহর 

ছাড়িয়া! এ সময়ে পলাইতে থাকে । পালবাবুরাও কলিকাতা ত্যাগ 

করিলেন এবং নিজেদের ঘরবাড়ী দেখাশুনার ভার রাখিয়। গেলেন 

নাগমশাইর উপর। 

কয়েক দিনের মধ্যেই গদির একটি মুস্থরি প্লেগে আক্রান্ত হয়। 

এ রোগের সর্বাপেক্ষা বড় সমস্তা সেবাপরিচধ্যার | সহজে রোগীকে 

কেহ স্পর্শ করিতে চায় না। নাগমশাই নিজেই প্রাণপণে লোকটির 

শুঙ্াবা করিতে লাগিলেন। 

রোগীর অবস্থ! ক্রমেই বড় খারাপ হুইয়া পড়িতেছে। এবার সে 

নাগমশাইকে ধরিয়া বসিল, তাহাকে অবিলম্বে যেন গঙ্গাতীরে নিয়া 

যাওয়৷ হয়, সেখানেই সে তীহ্থার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে চায়। 
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কিন্তু গঙ্জাতীরে তাহাকে অপসারণ কর! সহজ নয়, প্লেগ রোগীর 

ঘরের কাছেও কেহ যে ঘেধিতে চাহে না। এ অবস্থায় কাহার দেহ 

বহন করিবে কে? 

কোন লোক পাওয়া যাইতেছে না, অগত্যা নাগমশাইকে একলাই 

এই প্লেগ রোগীকে বহন করিয়া নিতে হইল । গঙ্গাতীরে কিছুক্ষণের 

মধ্যেই সে নাগমশাইর কোলে শুইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। বহু কষ্টে 

লোক যোগাড় করিয়া, মৃত বাক্তির সৎকার শেষে, নাগমশাই ঘরে 

ফিরিয়া আসেন । 

নাগমশাইর সঙ্গে গিরিশ ঘোষ মহাশয়ের বড় সম্প্রীতি ছিল। 

রামকৃষ্ণ-নিষ্ঠ এই ছুই ভক্বীরের মিলনে আনন্দের তরঙ্গ উথলিয়া 
উঠিত। | 

সেদ্দিন সাধু নাগমশাই গিরিশের গৃহে আসিয়া উপস্থিত। পরম 
সমাদরে তখনি তাহাকে দোতালার বৈঠকখানায় নিয়। যাওয়া হইল । 
আরো! বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি গিরিশের মজলিশে আসিয়া সমবেত 

হুইয়াছেন। 
নাগমশাই শয্যা ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছেন, উহাতে শয়ন করা 

দুরের কথা উপবেশনও করেন না। ঘরে ঢুকিয়া ফরাসের দিকে 
আর গেলেন না, নিতান্ত দীনভাবে মেজেতে বসিয়া পড়িলেন। 

তিনি যে এক উচ্চ স্তরের সাধুপুরুষ ইহ! অনেকেরই জান! 
আছে। সবাই সসম্ত্রমে তাহাকে ফরামে বসিবার জন্য অনুরোধ 

করিতে লাগিলেন, গীড়াগীডিও শুরু হইল । 

গিরিশ তাড়াতাড়ি তাহাকে এই সমাদরের বিপদ হইতে রক্ষা 

করিলেন। কৃহিলেন, প্থাক্ 'থাক্, ওকে আপনার আর বিরক্ত 
করবেন না। উনি যেখানে যে ভাবে বসে সুখী হন, সেই তাবেই 

বসুন।” 

গিরিশ এবার অনুরোধ জানাইলেন, “নাগমশাই, আজ বড় 

সৌভাগ্য, আপনার মত লোক দয়! ক'রে এসেছেন । এবার ঠাকুরের 
কথা কিছু বলুন, সে অমৃত বাদী পান ক'রে আমর! কৃতার্থ হই।” 
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নাগমশাই দৈন্তের প্রতিমৃত্তি। করজোড়ে সজলনয়নে কহিলেন, 
“আমি মূর্খ ছুরাচার, তাকে চিনতে পারলাম কই? আপনারা কৃপা 
করুন যাতে ঠাকুরের পাদপয্মে সত্যকার তক্কি জন্মে, জীবন সফল হয়।” 

উপস্থিত সবাই এই পরম ভক্তের দিকে নির্লিমেষে চাহিয়া 

আছেন। দৈন্ক ও আত্মবিলুপ্তির এই মূর্ত বিগ্রহের সানিধ্যে বসিয়া 
নিজেদের অহংবোধও যেন স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে । ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের অপরূপ স্থ্টি এই তক্তবীরের সম্মুখে বসিয়া! গিরিশের 
ছুই চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল | তাব গদ্গদ কণ্ঠে তিনি কহিতে 
লাগিলেন, “তা নইলে কি আর ঠাকুর বলে মানি? ধার কৃপাগুণে 

মানুষের এমন অবস্থ। হয়, তাকে কি ভগবান না ব'লে থাক! যায় !” 

আর একদিনের কথা । নাগমশাই গিরিশের গৃহে আসিয়াছেন, 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর প্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে । এ সময়ে 
নিরঞ্জনানন্দ নাগমশাইকে কহিলেন, “মশাই, ঠাকুর বলতেন, “নিজেকে 
দীনহীন মনে করলে মান্ুষ দীনহীনই হয়ে যায়__আপনি দিনরাত 
অমন ক'রে আপনাকে দীনহীন মনে ক'রেন কেন ?” 

নাগমশাই হাত জোড় করিয়া করুণ কে কহিতে লাগিলেন, “সে 
কি কথা! নিজের চোখে নিরস্তর দেখছি, আমি অতি হীন, অতি 

অধম, কি ক'রে আমি নিজেকে শিব মনে করবো । আপনি ও কথা 

বল্্তে পারেন। আপনার! ঠাকুরের ভক্ত | কিন্তু আমার ও রকম 
ভক্তি হ'লো কই? আপনাদের কৃপা হ'লে, ঠাকুরের কৃপা হ'লে 

আমি যে নিজেকে কৃতার্থ মনে ক'রবে1।” 
কি অপূর্ব আত্তি ও দৈন্য এই মহাভক্তের বাক্যে আর বচন 

ভঙ্গীতে! নিরতিমানতার কি অপরূপ প্রকাশ তাহার ব্যক্কিসত্তায় | 
উপস্থিত সবাই মন্তমুগ্ধবৎ নীরবে বেশ কিছুকাল বসিয়া রহিলেন, 
বাদ-বিতর্কের ভাষা কাহারও মুখে যোগাইল না | 

এই দিনকার ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া গিরিশচন্দ্র উত্তরকালে 
কহিতেন, “ঠিক ঠিক দীনত হ'লে, ঠিক ঠিক অহংবুদ্ধির উচ্ছেদ হলে, 
মানুষের নাগমশাইর মত অবস্থা হয়। এ সব মহাপুরুষের পাদম্পর্শে 
ধরণী পবিভ্র হয়।” 
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সে-বার বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে মা সারদামণিকে তিনি 
দর্শন করিতে যান। পরম ভক্তের এই মাতৃ-মিলনের মধুর দৃশ্যটি 
নাগমশাইর চরিতাকার শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী বড় সুন্দরভাবে অস্কিত 
করিয়াছেন । ৃ্ 

_কুমারটুলির বাসায় গিয়া দেখিলাম, নাগমশায় মায়ের দন্যা 
কিছু উৎকুষ্ট সন্দেশ ও একখানি লাল নরুন পেড়ে কাপড় কিনিয়া, 
যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়। আছেন এবং মধ্যে মধ্যে বালকের 
ম্যায় মা মা করিতেছেন । কুমারটুলি হইতে আহিরীটোলায় আমরা 
একখানি চল্তি নৌকায় উঠিয়া, কিছুক্ষণের মধ্যে বেলুড়ে পৌছিলাম। 
ঘাটে পৌছিয়াই নাগমশাই বাতাহত কদলদী পত্রের ম্তায় কাপিতে 
লাগিলেন। জয় মা, জয় মা-_-বলিতে বলিতে তাহার দেহ অবসন্ন 

হইয়া পড়িতে লাগিল। স্বামী প্রেমানন্দ দূর হইতে নাগমশাইকে 
দেখিতে পাইয়া মাকে সংবাদ দিয় রাখিয়াছিলেন । আমরা উপরে 

উঠিবামাত্র তিনি নাগমশায়কে ধরিয়া ধরিয়া মায়ের নিকট লইয়া 
গেলেন । 

“প্রায় আধঘণ্টা পরে তাহার মায়ের নিকট হইতে বাহিরে 

আাসেন। তখনও নাগমহাশয় ভাবের ঘোরে বলিতেছেন, “বাপের 

চেয়ে মা! দয়াল। বাপের চেয়ে ম৷ দয়াল ! স্বামী প্রেমানন্দ বলিলেন, 

“আহা! আজ নাগমশায়ের উপর ম। কি কৃপাই করিয়াছেন ! নাগ- 

মহাশয়ের সন্দেশ মা! নিজ হাতে তুলিয়! খাইয়। স্বহস্তে তাহাকে 

প্রসাদ খাওয়াইয়৷ দিলেন, তারপর পান দিলেন। কিছুক্ষণ পরে 
আমর বিদায় লইলাম।” 

স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোর ধর্মমহাসতায় আলোড়ন তুলিয়া 

দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তক্ত শরৎচন্দ্র নাগমশাইর কাছে 

যাতায়াত করেন শুনিয়। স্বামীজী তাহাকে ডাকাইলেন, কহিলেন, 
“বয়ং তত্বান্বেষাং হৃতা, মধুকর ত্বং খলু কৃতী।” অর্থাৎ আমর! তত্ব 
অন্বেবণের পেছনে ঘুরে মরছি, কিন্তু মধুকর তুমিই হচ্ছে! প্রকৃত 
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কৃতী_ তুমিই পান করেছ মধুরস! স্বামীজীর এই মধুকর হইতেছেন 

রামকৃঞ্ণরসে রসায়িত প্রাণ ভক্তপ্রবর নাগমশাই | 

সে-বার নাগমশাই বেলুড়ে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আসিয়াছেন। দর্শন মাত্রেই ভূমিষ্ঠ হইয়া স্বামীজীকে প্রণাম ! 
কোন মতেই তাহাকে ঠেকানো সম্ভব হইল ন1। 

স্বামীজীর শরীর তখন বড় অন্ুস্থ । নাগমশাই তাই তাহার জন্য 

বড় শঙ্কিত হইয়। উঠিয়াছেন। প্রেমতরে কহিলেন, “ঠাকুর বলতেন, 

আপনি হচ্ছেন মোহরের বাক্স । ঠাকুরের কথা তো মিথ্যে হতে 

পারে না। সত্যিই তো! মোহরের বাক্স । একবার দেহের দিকে দৃষ্টি 
দিন, আপনার এ দেহের রক্ষায় দেশের কল্যাণ হবে, জগতের কল্যাণ 

হবে।” 

নব-প্রবন্তিত মঠ মিশন প্রভৃতি সংগঠনকর্ম্ শুরু করা সঙ্গত 

হুইয়াছে কিনা, প্রবীণ ভক্তের কাছে স্বামীজী তাহা যাচাই করিয়া 
নিতে চান। নাগমশাইকে এ বিষয়ে তিনি প্রশ্ন করিলেন। 

উত্তর হইল, “ঠাকুরের ইচ্ছায় এসব কাজ হচ্ছে । এতে মঙ্গল 
হবে, মঙ্গল হবে।? 

স্বামী বিবেকানন্দের বড় ইচ্ছা, নাগমশাই বেলুড় মঠে আসিয়া! 
বাস করেন, তাহার পৃত চরিত্রের সান্নিধ্যে থাকিয়া! মঠের সন্গ্যাসীরা 
প্রেরণ! ও উদ্দীপন। পাইবে । 

নাগমশাই জানাইলেন, “কি করি, কেমন ক'রে ঠাকুরের আজ্ঞা 

লঙ্ঘন করি? তিনি যে আমায় গৃহেই থাকতে বলে গিয়েছেন !” 

স্বামীজী সমবেত সন্াসীদের কহিলেন, “ঈশ্বরের কৃপায় মানুষের 

যে এমন উচ্চ অবস্থা হতে পারে, তা একমাত্র নাগমশাইকে দেখে 

বুঝতে পার। যায়| কি ত্যাগে, কি ইন্দ্রিয় সংযমে, ইনি আমাদের 
চেয়ে শ্রেষ্ঠ।” 

স্বামীজীকে একথাও একবার বলিতে শুন! গিয়াছিল, “পৃথিবীর 
এত দেশ ঘুরে এলাম, কোথাও নাগমশাইর মত মহাপুরুষ চোখে 
পড়লে না।” 

পূর্র্ববঙ্গে সফরে যাওয়ার আগে স্বামী বিবেকানন্দ নাগমশাইর 
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এৰ তক্তকে বলিয়াছিলেন, “ও দেশে গিয়ে আর বক্তৃতা করবার ইচ্ছা! 

ব৷ প্রয়োজন নেই । যে দেশ নাগমশাইর চন্দ্রালোকে আলোকিত, 

সেখানে আমি গিয়ে আর বেশী কি বলবো ।" 
ভক্তটি বলিম়। উঠেন, “কিন্তু হ্বামীজী, তিনি তো অতি গুপ্তভাবে 

ছিলেন, মাধারণের কাছে তেমন কিছু বলেন নি!” 

“ওরে, মুখে নাই বা কু বললেন। নাগমশাইর মত মহা- 

পুকষদের চিন্তা তরঙ্গে দেশের চিন্তান্মোতের গতি ফিবে যায়|” 
ত্যাগ বৈরাগ্য আর শুচিতায় ভরা ছিল সাধু নাগমশা্ঈটপ জীবন । 

নিঃশব্দে নিভৃতে তাহার অধ্যাত্ম সাধনার ধার! প্রবাহিত হইয়াছে। 

আত্মগোপনপ্রয়াসী এই গৃহীসন্গ্যাসী তাই কোনদিনই নিজের চতৃষ্পার্শে 
ভক্ত ও শিদ্যের ভীড় রাখিতে চান নাই । 

কিন্ত ফুল ফুটিয়াছে__মধুলোভী অ্রমরকে ঠেকানো যায় কই? 
তাই সাধু নাগমশাইর পদপ্রান্তে ধীরে ধীরে সমবেত হইতে থাকে 
একদল পুণ্যলোভী, মুক্তিকামী ভক্ত । সংখ্যা তাহাদের বেশী নয়, 
কিন্তু মাস্তরিকতা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার দিক দিয়া তাহাদের তুলন। 

বিরল । শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষকে প্রায়ই বলিতে শোন। যাইত, 
“নাগমশাই তার সাধক ভক্তাদের ওপর শ্রেহময়ী জননীর মত সর্বর্বক্ষণ 

সত্তর্ক দৃষ্টি রাখতেন ।” 

সাধু নাগমশাইর ভক্ত-গ্রীতির নান। কাহিনী ছড়ানে রহিয়াছে। 
নিষ্োক্ত ঘটনাটি ভগিনী নিবেদিতার "মাষ্টার আজ আই স" হিম্ 
গ্রন্থে বণিত হইয়াছে £ 

সেবার ঢাকাস্থিত একটি ভক্ত নাগমশাইকে দর্শন করার জন্য 

বড় উৎকষ্তিত হইয়া উঠেন। তখন বর্ষাকাল | বিশেষ করিয়া সেদিন 
দেখ। দেয় ঘোর ছধ্যোগ। 

সন্ধ্যাকালে নারায়ণগঞ্জে পৌছিয়া দেখেন, ঘাটে একটি নৌকাও 
নাই। সারাদিন অশ্াস্তভাবে বৃষ্টি পড়িয়াছে। বাত্য। বিক্ষোভও কম 

নাই। মাঝির ভয়ে নৌক নিয়! নিরাপদ স্থানে সরিয়। পড়িয়াছে। 
ভক্তটি বড় বিপদে পড়িলেন। এই অন্ধকার ছূর্য্যোগময় রাত্রিতে 
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নৌকা ছাড়া দেওতোগ গ্রামে কি করিয়। যাইবেন? চারিদিক জলে 

জলাময় হইয়া গিয়াছে । তবে উপায়? 

সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ফেলিতে দেরী হইল না । সাধু নাগমশাইকে 
স্মরণ করিয়া! এই তক্তটি জলে ঝাপ দিলেন। সাতরাইয়। সার পথ 

অতিক্রম করিয়া যখন নাগমশাইয়ের গৃহে পৌঁছিলেন তাহার দেহ 
তখন ক্লাস্তিতে অসাড়। এত রাত্রে এ ভাবে ভক্তটিকে আসিতে 

দেখিয়া নাগমশাই হায় হায় করিয়া উঠিলেন। বিচলিত হইয়া 
কহিলেন, “এই অন্ধকারে, বর্ধার এই হূর্যোগে কি এমন ক'রে 

আসতে আছে? তাছাড়া, এই বন্তার সময় কত সাপ বনে বাদাড়ে 

ঘুরে বেড়ায় । কেন একাজ আপনি করেছেন ?” 
ভক্তটি সজলনয়নে উত্তর দেন, “আপনাকে আজ একটিবার দর্শন 

করার বড় ভীব্র ইচ্ছে হয়েছিল। তাই একাজ না ক'রে আমার 

উপায় ছিল ন1।” 

রাত্রি যথেষ্ট হইয়াছে । এবার ভক্ত অতিথির জন্য কিছু রন্ধন 

কর প্রয়োজন । গৃহকত্রী জানাইলেন, ঘরে একটুকৃরে। শুকৃনো। কাঠও 
নেই, কি ক'রে ভাত রাধবে। ?” 

এ ছুধ্যোগময় রাতে কোথায় যাইবেন? কেই-ব। জ্বালানি কাঠ 
দিবার জন্ত ছুয়ার খুলিবে? অগত্যা নাগমশাই কুঠার দিয়া একটি 
ঘরের খু'টি কাটিতে শুরু করিলেন । 

ভক্তটি ছুটিয়া গিয়া নাগমশাইকে থামাইতে চেষ্টা করিলেন, 

পারিলেন না । নাগমশাইর পত্বী তাহাকে নিবৃত্ত হইতে বলিলে উত্তর 
হইল, “যারা প্রাণের মায়। ত্যাগ ক'রে সাপের মুখে সাতার কেটে 
আমায় দেখতে আসেন, তাদের জন্ত আমি কি সামান্য একট ঘরের 

মায়া ছাড়তে পারনে ! প্রাণ দিয়েও যদি আমি এদের উপকার 
করতে পার, তবে আমার এ দেহ সাথক হয়।” 

বল! বাহুল্য, কাঠের এই খুঁটি কাটিয়। সেদিনকার অতিথি সেবার 
কাজে লাগানে। হয়, ঘরটিও অল্লকাল মধ্যে হুমড়ি খাইয়! পড়ে। 

প্রিয়জনদের কল্যাণের জন্য নাগমশাইকে মাঝে মাঝে অলৌকিক 
শক্তিও প্রকাশ করিতে দেখা গিয়াছে । 
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এক নতুন ভক্ত কলিকাতায় থাকিয়া! পড়াশুনা করে । নাগমশাইর 
সঙ্গে সবে পরিচয় হইয়াছে । আর এ পরিচয় তাহার হৃদয়ে জ্বালিয়া 

দিয়াছে মুমুক্ষার আগুন | দিনরাত কেবলি সে তাবিত্ে থাকে কবে 

আবার নাগমশাইর দর্শন পাইবে, মহাপুরুষের শ্্রীমুখের অমৃতবাণী 
শুনিয়। প্রাণ তৃপ্ত করিবে । 

অবশেষে একদিন আর সে ধের্্য ধরিতে পারিল না । 'এমন 

মহাপুকষকে পাইয়াও সে তাহার চরণতলে চিরতরে আশ্রয় নিতে 

পারে নাই--বরং পাইয়! তাহাকে হারাইয়াছে। তবে এছার প্রাণ 

রাখিয়া আর লাত কি? ভক্রুটি স্থির করিল, ছাদ হইতে পড়িয। 
সে আত্মহত্য। করিবে । 

ছাদের 'আলিসার কাছে দাড়াইয়া যেই সে ঝাপ দিতে যাইবে, 

অমনি শুনিল, কে যেন স্পষ্ট স্বরে তাহাকে বলিতেছে, “অযথা 

ভেবে না, শান্ধ হও । আগামী কালই নাগমশাইর সাথে তোমার 

দেখা হবে ।” 
এ কাহার দৈববাণী? যুবক ভক্তের সব্্বদেহে জাগিয়! উঠিল 

এক অপূর্ব শিহরণ | মনের বিক্ষোভ ধীরে ধারে শান্ত হইয়া গেল! 
পরদিন ভোরবেলায় নাগমশাইর দর্শন ঠিকই পাওয়া গেল । 

ছাত্রাবাসের দোরগোড়ায় ঈাঁড়াইয়। তক্তটিকে তিনি ডাকিতেছিলেন | 

হাতে তাহার একটি ক্ষুদ্র গুলী, সবেমাত্র দেশ হইতে কলিকাতায় 
পৌছিয়াছেন। 

শান্ত কণে মহাপুরুষ কহিলেন, “আপনি কি সব করতে যাচ্ছেন 
তেবে ভেবে মন বড খারাপ হ'লো। | তাই তে। হঠাৎ কলকাতায় চলে 

আসতে হয়েছে । ভয় কি? ভাবনাই বা কিসের? যখন ঠাকুরের 
রাজ্যে এসে পড়েছেন, তখন আর ভাবনা নেই । জেনে রাখবেন 

আত্মনাশ এক নহাপাপ " 

ভক্তটির যুখ দিয়া একটি কথাও সরিতেছে না, এই অন্তধ্যামী 
সাধকের সম্মুখে তিনি চিত্রাপিতের মত ধ্রাড়াইয়৷ আছেন । 

নাগমশাই আবার তাহাকে সাহস ও আশ্বাস দিয় কহিলেন, 

«এতদিন ছিলেন খালে বিলে, এবার এসে পড়লেন সমুদ্রে ।” অর্থাৎ, 
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ঠাকুর রামকৃষ্জের কৃপা-সমুদ্রে সে আমিয়। পড়িয়াছে, অম্বত সাগরে 
ভাসিয়৷ বেড়ানোর সৌভাগ্য তাহার । তবে আবার কিসের ভয় ? 

আশ্রয়ার্থী বু ভক্তের জীবন নাগমশাইর পবিভ্র স্পর্শে দিনের 

পর দিন রূপাস্তরিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কপাঘন দিব্য দৃষ্টি 
বহু আর্তের আধি-ব্যাধি দূর করিয়াছে ! কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে এই 
আত্ম-গোপনপ্রয়াসী মহাপুরুষ তাহার অলৌকিক শক্তির ক্রিয়। 
ঘটাইয়াছেন নীরবে, প্রচ্ছন্নতাবে । 

সিদ্ধপুরুষ নাগমশাইর অলৌকিক লীলার প্রকাশ একবার কিন্ত 
প্রকটরূপেই দেখা গিয়াছিল! ইহা ঘটিয়াছিল দেওভোগ গ্রামে । 

পিতৃসেবার তীব্র আবেগ সেদিন মহাপুরুষের মনের ইচ্ছাটিকে উগ্র 

করিয়া তোলে, এক বিস্ময়কর অপ্রাকৃত দৃশ্য বহুজন সমক্ষে সেদিন 

উন্মোচিত হয়। 

নাগমশাই তখন বাস করেন কলিকাতায়, মার বৃদ্ধ পিতা 

থাকেন গ্রামের বাড়ীতে দেওতোগে । সেবার আসিয়াছে পুণ্যময় 

অদ্ধোদয় যোগ । লক্ষ লক্ষ লোক ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে স্লানের 

জন্বা উদগ্রীব হইয়াছে । এই পবিত্র যোগের কয়েকদিন আগে 

নাগমশাই স্বগ্রামে গিয়া উপস্থিত। শুনিয়াছেন পিতার শরীর বড় 
অসুস্থ । 

বৃদ্ধ দীনদয়াল কিন্তু 'এসময়ে পুত্রকে গ্রামে আমিতে দেখিয়া বড 
রুষ্ট হইলেন | কহিলেন, “গ্ভাখ, এই অদ্ধোদয় যোগে কত লোকে 
টাকা-কড়ি বায় ক'রে আর সব্বস্বান্ত হয়ে কলকাতায় যাচ্ছে গঙ্গা- 

প্লান করতে । আর তুই এ সময়ে গঙ্গাতীর ত্যাগ ক'রে এলি? তোর 

ধর্মমকর্মের মর্ম আমি কিন্ত কিছুই বুঝতে পারলাম না। এখনো তো 
তিন-চার দিন বাকী আছে। আমায় একবার কলকাতার গঙ্গ৷ তীরে 

নিয়ে যাবি! শেষ কালের পুণ্য করতে দিবি ?” 
পুত্র ধীর কে উত্তর দিলেন, “যদি কারো সত্যিকার ভক্তি থাকে, 

তাগীরথী ঘরে এসেই দর্শন দেন_-তাকে আর কোথাও ছুটে যেতে 

হয় না!” 

গঙ্গান্নানের দিন দেওতোগে এক অপুর্ব অলৌকিক কাণ্ড ঘটিল* 
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নাগমশাইর গৃহে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছে । ঠিক অদ্ধোদয় 

যোগের সময় অঙ্গনের অগ্রিকোণে দেখা গেল এক উচ্ছলিত জল- 

প্রবাহ | ভূগর্ভ ভেদ করিয়া কলকল শব্দে উহ! উপরে উঠিতেছে, 
সার? প্রাঙ্গণ ভাসাইয়া ফেলিতেছে। কৌতুহলী জনতার মধ্যে তুমুল 
কোলাহল পড়িয়া গেল । 

নাগমশাই গৃহ মধ্যে কি এক কাজে ব্যাপৃত, কলরব শুনিয়া 
বাহিরে আমিলেন। ভক্ত হাদয়ে জাগিয়া উঠিল তীব্র ভাবোন্মাদনা, 
“মা! পতিত পাবনী মা-ভাগীরথী 1” বলিয়। ছক্কার দিয়া সাষ্টাে 

এ জলধারার সম্মুখে তিনি প্রণত হইলেন | পুণ্যতোয়া গঙ্গার জয়- 

ধ্বনিতে সেদিন নাগমশাইর অঙ্গন মুখরিত হইয়া উঠে। দলে দলে 
পুণ্যার্থী নরনারীর! এই জলে স্নান করিয়া কৃতার্থ হয়। এই পবিত্র 
জলম্পর্শে কাহারে। কাহারে। ছৃশ্চিকিৎস্য ব্যাধি এ সময়ে নিরাময় 

হয়। শত শত লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রবাহিত এই উৎসধারা ঘণ্টাখানেক 
পরে থামিয়। যায়। 

স্বামী বিবেকানন্দ এই .আলৌকিক ঘটনাটির 'কথা শুনিয়া 
শলিয়াছিলেন, “সে আর এমন কি কথা 1 অমন মহাপুরুষের ইচ্ছায় 

সব কিছু সম্ভব হয়। এদের ইচ্ছ! 'অমোঘ, এ ইচ্ছাশক্তিতে জীব 

উদ্ধার পেয়ে যায়।” 

অপ্রাকৃত দর্শন, অলৌকিক শক্তি অর্জন, ইত্যাদির দিকে ভক্তের 
যাহাতে বেশী না ঝুঁকে ইহাই নাগমশাই চাহিতেন। এজন্য তাহার 

সতর্ক দৃষ্টির অভাব ছিল না। সাধনার মূল তত্বটির দিকেই প্রধানতঃ 
তক্তদের চিস্তাধারাকে তিনি কেন্দ্রীভূত করিতে চাহিতেন । বলিতেন, 
“গাছের তলায় জেগে বসে থাকার মত, সাধনার দ্বারা আপনাকে 

সদাই জাগ্রত রাখতে হয়। কিন্তু ফল রয়েছে তার হাতে । তিনি 

নিজে কৃপা ক'রে ফল দিলে তবে জীব তার অধিকারী হয়, নতুবা 
নয়। দেখা যায়- কেউ বা ঘুমিয়ে আছে, তগবান্ দয়া ক'রে হয়তো 

তার মুখে ফল ফেলে দিলেন, তাঁকে আর কোন কিছু সাধন তজন 

করতে হয় না। এসব সাধক কৃপাঁসিন্ধ হন | ভগবান্ যতদিন ন! 
ৰুপা করেন, ততদিন কেউ তার ম্বরূপ বুঝতে সমর্থ হয় না। তিনি 



১৯২ ভারতের দাধক 

কল্পতরু-__যে য। চায়, নিশ্চয় তাকে তা দান করেন। কিন্তু যাতে 

জীবকে বার বার জন্ম মৃত্যুর পথে যেতে হয় এমন বাসনা কখনে। 

কর! জীবের উচিত নয়। 

“ভগবানের পাদপন্সে শুদ্ধা ভক্তি ও শুদ্ধ! জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা 

কর! উচিত। তবেই জীব সংসার বন্ধন ছিন্ন ক'রে ভগবং কৃপায় 

মুক্ত হয়ে যেতে পারে। সংসারের যে কোন বিষয়ে বাসন ত্যাগ 

করা যায়, তা থেকে জীবের কল্যাণ সাধন! আসবেই । কিন্তু যিনি 

ভগবান, তক্ত ও ভগবৎ প্রসঙ্গে দিন যাপন করেন তার ত্রিতাপ জ্বাল 

অস্তে দূর হয়ে যায়।” 
সাধু নাগমশাইর এ সব কথার পশ্চাতে ছিল তাহার জীবনের 

সৃক্তর দিব্য অনুভূতি, আর তাহার উপলব্ধ সত্য । মা জগজ্জননীর 

অসীম কৃপা ছিল এই মহাসাধকের উপর, মাতসাধনার সিদ্ধি তাহার 

হইয়াছিল করতলগত । 

এক ভক্ত সে-বার নাগমশাইর পত্বীর কাছে বসিয়া মহাপুকষের 

সাধন জীবনের কাহিনী শুনিতেছিলেন । কথ' প্রসঙ্গে নাগমশাইর 

পড়্ী বলিয়। উঠিলেন, “বাবা, গর সাধন ভজনের কথা কি বলছে! 
উনি ইচ্ছে ক'রে যে দেবদেবীকে ডাকেন, তারা তৎক্ষণাৎ তকে দশন 

দেন। উনি নিজেই যে একথা কতদিন আমায় বলেছেন ।” 

নাগমশাই দেবদেবীর উপর বড় ভক্তিমান্। হৃদয়ে একবার 

ভাবাবেগ উপস্থিত হইলেই মা-ম। বলিয়। উন্মত্ত হইয়। উঠেন । দেব- 

দেবীর সাথে ভাবপ্রমত্ত অবস্থায় অক্ষুট স্বরে কথাবার্থাও তাহাকে 

বলিতে শুনা যায়| ভক্ত শরৎচন্দ্র তাই একদিন মনে মনে ভাবিতে- 

ছিলেন, তবে কি নাগমশাই শুধু দেবতাসিদ্ধ! তিনি ব্রহ্মজ্ঞ নহেন ! 
এই ভাবনার পরবস্তী অভিজ্ঞতার এক মনোজ্ঞ বর্ণন। তিনি দিয়াছেন 

“আমি এরূপ ভাবিতেছি, ইতিমধ্যে তিনি কখন সেখান হইতে 
চলিয়া গিয়াছেন। খু'ঁজিতে খু'ঁজিতে দেখি, তিনি রান্নাঘরের পশ্চাতে 
আমগাছের তলায় দাড়াইয়া আছেন। তখন তাহার পূর্ণ ভাবাবেশ 
বলিলেন, “মা কি আমার এই খড়ে মাটিতে আবন্ধ! তিনিয়ে 
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অনস্ত সচ্চিদানন্দময়ী। মা যে আমার মহাবিগ্া স্বরূপিণী 1 বলিতে 

বলিতে তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন হইলেন। প্রায় অর্ধ ঘণ্টা পরে 
সে সমাধি ভঙ্গ হয়। পরে মাতা ঠাকুরাণীকে আমি একথা জানাইলে 
তিনি বলিয়াছিলেন, “বাবা, তুমি তো তার এ অবস্থা আজ নৃতন 
দেখলে । এক এক দিন ছুই তিন প্রহরেও তাহার চেতন! হয় না। 

এক এক দিন আমার মনে হয়, তিনি দেহ ছাড়িয়া! বুঝিবা চলিয়। 
গেলেন।? 

সাধনা ও সিদ্ধির পথ বাহিয়। মহাসাধকের মরজীবন এবার ধীরে 

ধীরে শেষ অঙ্কের দিকে আগাইয়। আসিতেছে । 
১৩০৬ সালের শীত খতু । মহাসাধক নাগমশাই তাহার শেষ 

শয্যায় শায়িত। জীর্ণ দেহের প্রাকার টুটিবার এবার আর বেশী 
দেরী নাই। নিকটে উপবিষ্ট ভক্তটিকে একদিন ডাকিয়। কহিলেন, 

একবার পঞ্ধিকাট! দেখুন দেখি। সামনে যাত্রার ভাল দিন কবে! 
পঞ্জিকা দেখিয়া বলা হইল, “আজ্ঞে ১৩ই পৌষ ১০টার পর 

যাত্রার বেশ দিন রয়েছে।” 
“আপনি যদ্দি অনুমতি করেন, তবে এ দিনই মহাযাত্রা করবো।” 

সেবক ভক্তটি আকুল হইয়া কীদিয়া উঠিলেন। নাগমশাইর 
সাধ্বী পত্রী নিকটেই দাড়াইয়। ছিলেন । প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি কহিলেন, 
“আর কেন কাদ্ছে। বাবা! উনি কিছুতেই এ শরীর আর রাখবেন 
না| ওঁর ইচ্ছাই পুর্ণ হোক, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। 
দেহত্যাগ করুন। দেখে আমরা আনন্দিত 'হবে। |” 

নির্দিষ্ট দিন ও লগ্নটি আসিয়া! গেল। শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্রপটটির 
দিকে নিনিমেষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বীরতক্ত চিরতরে মরদেহ ত্যাগ 
করিলেন। মহাপ্রয়াণের পূর্ববক্ষণে ওষ্ঠদ্বয় একবার কিছুটা নড়িয়। 
উঠে | অক্ষুট স্বরে শেষ বাণীটি উচ্চারিত হয় “কৃপা, কৃপা-_নিজগুণে 

কপ। | 



পরসহংগ দযীলদাস-বাথা 
অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদের কথা । এই সময়ে শুধু পাঞ্জাবেই 

"য়, সারা উত্তর ভারতে প্রচারিত ছিল ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মা পরমহংস 

ঠাকুরদাস-বাবার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। পাতিয়াল৷ জেলার বসের৷ 
গ্রামের আশ্রমটি ছিল তাহার নিভৃত সাধনকেন্দ্র। এই কেন্দ্রটিতে 
অল্প সংখাক অন্তরঙ্গ মুমুক্ষু শিষ্য নিয়া তিনি বাম করিতেন, সাধন- 

পথের দিতেন দ্িকৃদর্শন। আবার মাঝে মাঝে মগ্ডলীসহ বাহির 

হইতেন তীর্থ পরিক্রমায় | যে গ্রামে, যে শহরে এই সদানন্দময় মুক্ত 

পুরুষ আবিভূতি হতেন, দেখা দিত বিরাট জনসংঘট্ট, সাধু-সম্ভ ও 

তক্ত গৃচস্থেরা দলে দলে ভীড় করিত তাহার চরণত্লে। পুণালোভী 

দাতা ও শেঠেরা সোৎসাহে ভাণ্ডার! লাগাইভ তাহার ছাউনিতে । 
তার্থ পরিক্রমার শেষে আবার নিজ গ্রামের আশ্রমটিতে ফিরিয়া 

আসিয়া ঠাকুরদাস-বাবা কত হইতেন নিভৃত সাধনায়। 
বসেরার মঠ প্রাঙ্গণে সেদিন তিনি শিষ্য পরিবৃত হইয়া বসিয়া 

আছেল। ভক্ত জিজ্ঞান্থ্দের প্রশ্বের উত্তরে পরমহংসজী নান। তত্ব 

আলোচনা করিছ্েেছেন, আর মাঝে মাঝে চলিতেছে মু মধুর হাস্ত 

পরিচগাস। 

এমন সময়ে একুটি বালক সাধু সেখানে আসিয়া! উপস্থিত। বয়স 

তাগার প্রায় বারে বংমর। লম্বা ছিপছিপে গড়ন, বাহুদ্ধয় আজাম্ব- 
লম্বিন, তীক্ষ নাসা, বুদ্ধির দীপ্তিতে চোখ ছুটি ঝকৃঝকৃ্ করিতেছে । 

পরনে রহিয়াছে গৈরিক বহির্বাস ৷ নগ্নপদ ছুষ্টটিতে জমিয়াছে প্রচুর 
পথের ধুল'। দেখিলেই মনে হয়, বনু দূরের পথ মতিক্রম করিয়া 
সে আসিয়াছে ' 

আগন্তক বালক প্রণাম করিয়া উঠিয়। ফাড়াইতেই ঠাকুরদাস- 
বাবার নয়ন ছুটি কৌতুকোজ্জল হইয়া উঠে। স্মিত হাস্তে বলিয়া 
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উঠেন, “আরে, এ দেখছি আমাদের ছোটেলালজী ! তারপর, কি 

মনে করে? তোমার বাড়ীর সবাইর কুশল তো! ?” 
মঠের ভক্ত ও সেবকের। এতক্ষণে বুঝিয়৷ নিয়াছেন, এই বালক 

পরমহংস-বাবার পুর্ব পরিচিত। কিন্তু এত গল্প বয়সে গৈরিক নিয়া 
সে সাধু হইয়াছে? সবাই বড় কৌতুহলী হইয়৷ উঠিয়াছেন। 

বালক করজোড়ে উত্তর দেয়, “বাবা, আমি এসেছি আপনারই 
কাছে। আপনার কাছে আশ্রয় নিতে । 'মামি সাধু হবো । সাধু 

হয়ে ভগবান্ লাভ করবো, এজন্য আমি ব্যাকুল হয়েছি । আপনি 
আমায় কপ। ককন ।” 

“ত; ছোটেলালজী, তুমি তো দেখছি আগে থেকেই গৈরিক প'রে 
ফেলেছো, সাধু তো তুমি বনেই গেছে 1” 

বালক বড় সপ্রতিভ। শান্তন্বরে, স্পষ্ট ভাষায় সে উত্তর দেয়, 

“না- মহারাজ ৷ এট। আমার লোক দেখানে। বেশ । মামার মাতাজাী 
বললেন,.-“আমাদে: কপিয়াল গা থেকে বসের! যে অনেক দূর, 

ক'দিনেব পথ পায়ে হেঁটে যাবি) 21 ক'দিন তোকে খেতে দেবে কে! 

তবে কি অনাহারে মরবি 1? 

“আমি বল্লাম, ভোমার কোন ভয় নেই, একট গৈরিক কাপড় 
জড়িয়ে আমি চলে য!বো, ভালো গৃহস্থের! ছু টুকৃরো শুকৃনে রুটি 
আমায় দেবেঈ। ভাই আমার এ বেশ |” 

দহো-হা-হা*__অষ্রহাসিতে ফাটিয়া পড়েন ঠাকুরদাস-বাবা। 

বলেন, “তুমি চতুর ছেলে, মাথায় ভাল ফন্দী এটেছিলে। কিস্ত 
ছোটেলালজী ভগবান লাভ করবে বলে তো পথে বেরিয়েছে 

ভগবান্ কিন্তু বড় চতুর; ধরতে গেবেই পালিয়ে যান, হাতের মুঠো 
যত শক্তই ক'রো, ফসকে যান। তার সাথে এটে উঠতে পারবে 

কি ?”__- কৌতুকের সুর ফুটিয়। উঠে ঠাকুরদাস-বাবার কথ। কয়টিতে। 
“মহারাজ, সবার কাছে শুনি, আপনার মতে। মহাত্মারা সেই 

তগবান্কে বশে রাখার কৌশলটি জানেন। আমি সে কৌশল 
আপনার কাছেই শিখে নেবো । প্রাণপাত ক'রে তা শিখবো। 

এবার গম্ভীর হইয়া! উঠেন ঠাকুরদাস-বাব1॥ প্রশাস্ত কষ্ঠে প্রশ্ন 
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করেন, “উত্তম কথা, অতি উত্তম কথা, ছোটেলালজী। কিন্ত তোমার 
বাবা মায়ের সম্মতি এতে আছে তো? সব আমায় খুলে বলো ।” 

“মহারাজ, মাপ করবেন, এতক্ষণ কথায় কথায় আমি ভুলে 

গিয়েছিলাম । আমার বাবা আপনার চরণে প্রণাম জানিয়ে একটা 

চিঠি দিয়েছেন | এই যে সেটি।” 
পরমহংসজীর নির্দেশে একজন সেবক চিঠিটি সেখানে পাঠ 

করিলেন। মর্ম এইরূপ £ 
বাবা মহারাজ, আপনার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম । অতঃপর 

সমাচার এই, অনেকদিন যাব আপনার দর্শন না পাইয়া আমর 

মন:কষ্টে দিন যাপন করিতেছি । আমার কনিষ্ঠ পুত্র ছোটেলালকে 
আপনি জানেন। বয়সে সে বালক, কিন্তু আর সে এখন গুহে 

থাকিতে চায় না, সাধু হইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে । প্রতি বৎসর 
গ্রামে বহু সাধু-সম্তের সমাগম হয়| ছোটেলাল তাহাদের জন্য 
ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, তাহাদের ধুনির কাঠ সংগ্রহ করে, চাপাটি 

তৈরী করিয়া দেয়, নানাভাবে তাহাদের সেবা করে । আপনার 
সেবার সুযোগ পাইয়াও সেবার সে অন্তুগৃহীত হইয়াছে। সাধু-সঙ্গ 

ও সাধু সেবার ফলে ভগবান্ প্রাপ্তির অতিলাষ তাহার অন্তরে জাগিয়! 
ছঠিয়াছে। স্থির করিয়াছে, সংসার সে ত্যাগ করিবে, সন্ন্যাসীর 

জীবন যাপন করিবে । 
আমাদের আরো! কয়েকটি জোয়ান ছেলে আছে। তাহার! 

আমার ক্ষেতের কাজ করে, বিষয়-কন্মে সাহায্য করে । আমি এবং 

ছোটেলালের ম! তাই পুর্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি, একটি 
পুত্রকে প্রভ্ শিবজীর সেবায় নিয়োগ করিব, সন্ন্যাসী হইতে দিব। 
ছোটেলাল এই অল্প বয়সে ভগবানের জন্ঠ পাগল | দিনরাত সাধুর 
পিছনে ঘোরে আর গ্রামের শিব মন্দিরে গিয়! ধ্যান-ভজন করে। 

আমার ছেলেদের মধ্যে সেই-ই সাধু হওয়ার যোগ্য । তাই আমরা 
তাহাকে এজন্য অনুমতি দ্রিতেছি। তাছাড়া, সাধু যদি হইতেই হয় 
সে আপনার মত কৃপালু মহাত্বার মঠে থাকিয়াই সাধুর জীবনযাপন 
করুক। তাহার সম্বন্ধে আমরা অনেকট! নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব। 
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আপনার শ্রীমুখে শুনেছি, একটি ছেলে সন্ন্যাসী হইয়া মুক্তি 
লাত করিলে তাহার কুল পবিল্র হয়, জননী কৃতার্থ হয়, পৃথিবী 

পুণ্যবতী হয়। আশীর্বাদ করুন তাই যেন হয়। আমাদের ভক্তিপূর্ণ 
প্রণাম গ্রহণ করুন| ইতি-_ শ্রীচরণাশ্রিত... 

ঠাকুরদাস-বাব৷ প্রশাস্ত স্বরে কহিলেন, “তথাস্ত। যাও বেটা, 
আর বিলম্ব না ক'রে এখনি স্নান সমাপন ক'রে এসো, আর এ বেশ 

ত্যাগ ক'রে মঠের ৈরিক বস্ত্র গ্রহণ করো আমার হাত থেকে ।” 
তারপর প্রবীণ শিহ্যদের দিকে তাকাইয়া আদেশ দিলেন, “আজ 

অতি শুভ দিন। পুণ্যলগ্নও সমাগত। তোমরা ছোটেলালের জন্য 
বিরজাঠোমের সব ব্যবস্থা করো । 'আজ্ই আমি তাকে সন্যাস- 

দীক্ষ! দেবো 1” 

জনৈক সেবক আর কালবিলম্ব না করিয়া! ছোটেলালকে নিয়া 
মঠের অত্যন্তরে চলিয়। গেল। 

প্রবীণ শিষ্াদের মধ্যে শোনা গেল মুছু গুপ্তন, তাইতো, এত 

তাড়াহুড়া করিয়! গুরু মহারাজ তো কখনো কাহাকেও জন্যাস দেন 

নাই ! তাছাড়া, এত অল্প বয়স্ক বালকের সরাসরি সন্যাস-দীক্ষা 1 

গুরুজী তো। ব্রহ্মচর্য্যের প্রস্তরতির উপর সদাই গুরুত্ব আরোপ করেন । 

কিন্তু কই, এ ক্ষেত্রে তো তাহার কোন প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি 

তুলিতেছেন না ? 
অন্তধ্যামী পরমহংসন্গী প্রবীণ শিষ্যদের মনোভাব মুহূর্তে বুঝিয়। 

নিলেন। সহাস্ত্ে কহিলেন, “ছোটেলাল, আজ এই মঠে আত্মসমর্পণ 
করতে আস্বেএ আমি জানতাম। তাই প্রাঙ্গণে বসে তার 
প্রতীক্ষা করছিলাম । হবছর আগে আমি একট। সাধু জমায়েত 

নিয়ে ওদের গ্রামে গিয়েছিলাম | ছোটেলাল আমার সেবার জন্য 
বড় ব্যাকুল হয়ে উঠুলো। তখনি দেখলাম, ওর মস্তকের চারদিকে 
রয়েছে একটা সুক্্ম জ্যোতির বেষ্টনী | বুঝলাম, শিগ-গীরই মুযুক্ষার 
আগুন জ্বলে উঠবে ওর জীবনে, চিরতরে গৃহ ত্যাগ ক'রে গ্রহণ 
করবে সন্ন্যাস জীবন ।” 
জনৈক শিশ্ব মৃহ স্বরে প্রশ্ন করেন, “কিন্ত গুরু মহারাজ, সাধারণ 
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ভাবে আমর। দেখে আস্ছি, আগে সাধকের ব্রহ্মচধ্যের প্রস্তাতির 

ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে তবে সন্যাস দীক্ষা! দেওয়া হয় । 'এর বেলায় 

দেখছি ভিন্নরূপ ব্যবস্থা ।” 

পরমহংসজী উত্বর দিলেন, “বেট', সমর্থ গুরু শিষ্তের জন্য ব্যবস্থা 
পত্র দেয় তার বিগত তিন জন্মের স্থককতি বিচার ক'রে । তাছাড়া, এ 

জন্মের তীব্র বৈরাগ্য, তীব্র মুমুক্ষার কথাও তো বিবেচন! ক'রে 
দেখতে হবে| দ্লান তো, আরতি বলেছেন, যদহরেব বিরজেত 

তদহরেব প্রব্রার্জেতৎ, অর্থাৎ যেদিনই সাধকের সত্যকার তীব্র 

বৈরাগ্যেব উদয় হবে, কেইদিনই গুরু তাকে দেবেন সন্গ্যাস। এতে 
তিথি, নক্ষত্র, লগ্ন, বয়স, বর্ণ, স্্ী-পুকষের প্রশ্ন ওঠে না । তবে সর্বদা 

মনে রাখবে, এই মুমুক্ষার তীব্রতা যাচাই করার অধিকারী হচ্ছেন 
সমথ গুরু |” 

সেইদিনই বিক্জাহোম সম্পন্ন করিয়া; ছোটেলাল সন্নাস দীক্ষা 

গ্রহণ করেন পরমহংস ঠ।কুরদাস-বাবার কাছে। নব নামকরণ হয় 

-দয়াজ্দ'স | উত্তরকালে দয়ালদাস পরিণত হন এক সার্থকনাম! 

সিদ্ধ মহাপুরুষরূপে। তীহার যোগবিড়ূতি ও ব্রন্ষাজ্ঞানের খ্যাতি 

বিস্তারিত হয় দিগবিদিকে | সমকাঁল!ন ভারতে" বন উচ্চকোটির 

সাধক, মনীষী শাল্ত্রাবদ ও ধশ্ম প্রচারক তাহাপ পরমাশ্রয় লাভ 

করিয়া ধন্য হন । 

দয়ালদ্াসের আশ্রম জীবনের প্রথম কয়েকটি বৎসর অতিবাহিত 

হয় কঠোর পারশ্রম ও কৃচ্ছ,সাধনের মধ্য দিয়া। রাত্রি চারি দণ্ড 
থাকিতেই তাহাকে শয্যা ত্যাগ করিতে হইত, নিয়মিত ধ্যান-জপের 

পর শুর, হইত বৃদ্ধ গুরু মহারাজের শাস্ত্র অধ্যাপনা! ও বেদাস্তের 

ব্যাখ্যান। ইহার শেষে দয়ালদাসকে লাগিতে হইত আশ্রমের 

কাজে। দুরের কুপ হইতে বৃহৎ ভাণ্ডে জল টানিয়া আনা, গরু- 
মহিষের সেবা আর পরিচর্যা করা ছিল তাহার প্রধান কাজ। 

আশ্রমবাসী ও অভ্যাগতদের জন্য যাহারা রসুই করিত ও বাঁসন 

মাজিত তাহাদের কাজেও দয়ালদাসকে অনেক সময় সাহায্য করিতে 
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হইত। দিনে রাতে অবসর ব! বিশ্রামের স্থুযোগ খুব কমই ছিল । 

এত দৌড-ঝ'াপ ও খাটুনীর পর আহার মিলিত কয়েক টুকৃর1 শুষ্ক 
রুটি আর এক হাতা সিদ্ধ সবজি । 

রাত্রে নিদ্রার সময়ও গুরুজীর শ্বেন দৃষ্টির কবল হইতে নিস্তার 
ছিল না। ছু তিন ঘন্টা নিদ্রার পরই একটি মোট। লাঠি হাতে 

নিয়। তিনি চীৎকার শুঞ্চ করিতেন, “ওরে তোদের ভোজন ও নিদ্রায় 

যদি এতই অনুরাগ, তবে শুধু শুধু ঘব্র আরাম “ছড়ে 'গ্খানে কেন 

এসেছিস্। উঠে পড় তামস নিদ্রা ছেড়ে 1” 

শিষ্ের। উঠিয়া জপ-ধ্যানে বনিয়া গেলে, তবেহ ঠাকুরদ[স-বাব। 
শান্ত হইতে । নিজের কুঠরীতে গিয়া হইতেন ধ্যানন্ত 1 প্রাতঃকালে 

বেদান্ত ও শ্ন্যান্ত শান্তের বাখান শুক হইভহ আএনের প্রাঙ্গণে | 

এই শান্ত্রচ্চার ম ১লীতে, বয়মে ছোট হইলেও দয়ালদাস ছিলেন 

অনন্য সাধারণ! বিধিদত্ত প্রতিভা নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন, তাই 

যেক্সোন জটিল তত্ব আয়ত্ত ক।রতে তাহার বিলম্ব হহও না। 

গুকমহারাঁজ তাই [দনের পর দিন তাহাকে উৎমাহিত করিতেন 

অধ্যাত্বশাস্ত্রে পারঙ্গম হওয়ার জন্য | 

তঞ্ণ জীবনের এই কঠোর দিনচধ্য! সম্বন্ধে উত্তরকালে দয়ালদাস 

বাবা কিতেন, “আমার গুরু সহাই কৃপালু ছিলেন। সারাদিন 

হাড়ভাঙ্গা মেহনং আমায় করাতেন বটে, কিন্ত দেখতাম আড়ালে 

গিয়েই গোপনে মুছে ফেলতেন নিজের চোখের জল । বুঝতাম, 

কঠোর হয়ে তিনি শাসণ করতেন মামার ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্যা, 

কিন্ত হৃদয় তার বাথাতুর হয়ে উঠতো।। আমরা যে প্রাণাপেক্ষা 

প্রিয় ছিলাম তার। এঁ জওয়ান বয়সে গুরুজী যদি কুচ্ছ সাধনে 

অভ্যাস না করাতেন, তবে কি দেহবুদ্ধি যেতো? ত্যাগ বৈরাগা 
কোনদিন আসতো ? চিত্বের মল কি দূরীভূত হতো! ? অতীষ্ট কি 
আর দিদ্ধ হতো! ? ভাগ্যগ্চণে এমন দয়াল গুরুর দাস হয়েছিলাম 

বলেই তে! আজ আমি তোমাদের দয়ালদাস-বাব1।” 

তরুণ শিষ্য এই কঠোর জীবনে অতাস্ত হইবার পর গুরু মহারাজ 
কহিলেন, “দয়ালদাস, এবার তোমায় হঠযোগ, লয়যোগ প্রভৃতি 
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আয়ত্ত করতে হবে। বেটা, ব্রহ্মসাধন একটা মস্ত বড় লড়াই-_ 

এজন্য চাই মজবুত দেহ, আর স্ুুসংযত ও কেন্দ্রীভূত মন। পর 
পর্যায়ে রাজযোগ সাধনার তেতর দিয়ে তোমায় যেতে হবে । বেটা, 

যা পারে৷ তাড়াতাড়ি আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও, এই, শরীর 
আজকাল জীর্ণ হয়ে এসেছে । এটাকে আর বেশী দিন আমি ধরে 

রাখবো না।” 

একাদিক্রমে পনের বংসর এ আশ্রমে দয়ালদাস বাস করেন। 

সিদ্ধ গুরুজীর সাক্ষাৎ তত্বাবধানে থাকিয়া গোপনে পূর্ণাঙ্গ করিয়া 
তোলেন তাহার যোগসাধনা। এই সময়ে উচ্চতর যোগবিস্ভৃতির 
নান প্রকাশ দেখা যায় তাহার সাধনজীবনে । 

কিন্ত গুরু ঠাকুরদাস-বাবা তাহার সতর্ক প্রহর] দিয়। শিত্যাকে 
সদাই ঘিরিয়া রাখিতেন, তাহার যোগশক্তিকে করিতেন কঠোরভাবে 

নিয়ন্ত্রিত। উচ্চতর অনুভূতি ও অতীন্দ্রিয় দর্শনাদি ঘটিলেই শিষ্যকে 
গুরু কহিতেন, “দয়ালদাস, পরমাতআ্মার কৃপায় তোমার নান! দর্শনাদি 

ঘটছে, কিন্তু এ নিয়ে কখনো মত্ত হয়ে উঠে না, প্রতিষ্ঠার দিকে 
কখনো পা বাড়িয়ো না । সদাই স্মরণ রাখবে, প্রতিষ্ঠা শুকরী বিষ্ঠা। 
বৎস, একমনে দৃঢ় পদক্ষেপে আত্মজ্ঞানের সাধনায় এগিয়ে যাও । 

পরাজ্ঞান যেদিন তোমার সাধনসত্তায় ফুটে উঠবে, এই মানবজীবন 

কয়ে উঠবে সার্থক ।” 

বুদ্ধ গুরু মহারাজ ধীরে ধীরে এবার আসিয়া পড়েন মরজীবনের 

প্রান্তসীমায়। বিদায় ক্ষণের প্রাক্কালে শোকাকুল শিষ্ত ও সেবকের! 

সবাই তাহার রোগশয্যার পাশে আসিয়া দাড়ান। স্থিতধী মহাপুকষ 

একে একে সবাইকে জানান তাহার অন্তরের আশীর্বাদ আর বিদায় 

সম্ভাষণ । 

প্রিয় শিষ্য দয়ালদাসের দিকে তাকাইয়া গুরু কহিলেন, “বেট! 

দয়ালদাস, পরমাত্মার কৃপায় অভীষ্ট তোমার অচিরেই পূর্ণ হবে। 
আত্মজ্ঞান স্ষুরিত হবে তোমার সাধনসত্তায়। তোমার প্রথম দর্শনের 

দিনেই আমি জেনেছিলাম, তুমি লোকগুরু হবে । লোক মলের জন্য 
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জীবন ধারণ করবে । তাই তোমার তপস্তাময় জীবনকে এত সতর্কত! 
দিয়ে আমি ঘিরে রেখেছিলাম ।” 

শোকার্ত দয়ালদাস ডুক্রিয়া কাদিয়া উঠিলেন। 
পরমহংস ঠাকুরদাস-বাবা আশ্বাস জানাইয়া কহিলেন, “বৎস, 

শেষ বিদায়ের আগে জানাই তোমায় আমার আশীর্বাদ । খদ্ধি সিদ্ধি 
চিরদিন থাকুক তোমার করায়ত্ত। অন্নহীনে অন্নদান আর মুমুক্ষুকে 
মুক্তিদান, হোক তোমার জীবন ব্রত।” 

একটু থামিয়া গুরু মহারাজ আবার বঙিলেন, “কলিকালে মানুষ 
অন্লগত প্রাণ। জীবনের বেশীর ভাগ সময় অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টায় খুরে 

বেড়ায়। ধীর স্থির হয়ে বসে যোগাত্যাস করার সময় তাদের নেই । 

তাদের মধ্যে বেদাস্তের পরমতত্ব তুমি প্রচার করো, নিত্যানিত্য বস্ত- 

বিচারের কথ নৃতন ক'রে জাগিয়ে তোল। 
গুরু মহারাজের মহা প্রয়াণ শেলের মত দয়ালদাসের বুকে বাঙ্িল। 

শেষ কৃত্যের পর কয়েকট৷ দিন চলিয়া গেল শোকার্ত অবস্থায় । তার 

পর দয়ালদাস আহবান করিলেন আশ্রমের শিষ্য সেবক এবং বাহিরের 

ভক্ত গৃহস্থদের | কহিলেন, “গুরু মহারাজের দেহাস্থের পর একটা 

বড় কাজ বাকী রয়ে গিয়েছে । তাব স্মৃতিপুঙ্জার জন্য এবার আমাদের 
একটা বৃহৎ তাণ্ডারা অনুষ্ঠান এখানে করতে হবে। তাতে আমন্ত্রণ 
জানাতে হবে এ অঞ্চলের গরীব হঃখী মানব আর সাধু সম্ভদের |” 

প্রবীণ শিষ্ের। চমকিয়! উঠেন । কহেন, “দয়ালদাস, তোমার 

প্রস্তাব অবশ্যই অতিশয় সাধু। কিন্ত ভাই, বড় রকমের ভাণ্ডার! 

দেবার সাধা আমাদের কই? তুমি তো৷ জানোই, আশ্রমে সঞ্চিত 
কোন অর্থ নেই। যত্র আয় তত্র ব্যয়। আশেপাশের গৃহস্থ লোকেরা 

কেউ তেমন ধনবান্ নয় যে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেবে । 

দূর-দৃূরাস্তের তক্তেরা কে কি সাহায্য দেবে বুঝতে পারছিনে । এ 
অবস্থায় সাধ্য অনুযায়ী কাজ করাই কি ভালো নয়? ছোটখাটো 
একট! ভাণ্ডার! দিয়েই কাজ শেষ কর! যাক্, কি বলো?” 

দয়ালদান উত্তরে প্রত্যয়-ভরা কষ্ঠে বলেন, “গুরুজী তার মরদেহ 
ত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু ভাীকে আমর! মোটেই হারাইনি, কোনদিন 
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হারাবোও না। তার ভাগারা বিরাটতাবেই করতে হবে, অর্থ ও 

দ্রব্যাদির ব্যবস্থা তিনিই করবেন। আপনার এই পবিত্র কাজে 

দৃঢ় সঙ্কপ নিয়ে অগ্রসর হোন ।” 

বয়সে নবীন হইলেও দয়ালদাসের প্রতি সতীর্থেরা শ্রদ্ধাসম্পন্র 

ছিলেন। অবশেষে তাহার সিদ্ধান্তই সবাই মানিয়া নেন | সোৎসাহে 

এবার কাজকন্ম শুরু হইয়! যায় । 

বিভিন্ন মঠ মণ্ডলী আখড়ায় এবং হাটে বাজারে ঘোষিত হয় 

পরমহংস ঠাকুরদাস বাবার ভাগ্ডারাঁৰ কথা | কোথা দিয়! কি ঘটিয়। 
যায়, দূর দুরান্ত হঈতে উপস্থিত হইতে থাকেন শেঠ, সওদাগর ও ধনী 

গৃহস্থ ভক্তের! । অকা'তার সবাই বাবার কাজে অর্থ দান করেন। 

সংগৃহীত হয় বিপুজ পরিমাণ ঘৃত, চিনি, আট", সুজি ইত্যাদি | অল্প 

সময়ের ব্যবধানে ক্ষুদ্র বসেরা গ্রামের আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয় এক 
রাজকীয় ভাগ্ারা, দশ বারে হাজার দরিদ্র নারায়ণ ও সাধুনন্নযাসী 

সেদিন সেখানে ভোজন গহণ করিয়া তৃথ্ু হন। পরমহংস ঠাকুরদাস- 
বাবার জয়ধ্বনিতে চারাদক প্রকম্পিত হইয়া! চঠে। 

সঙ্কম-করা কাজ শেষ হইয়াছে । দয়ালদাস এবার সতীর্থ ও আশ্রম- 

ভক্তদের জানাহয়া দেন, আশ্রমে আর তিনি অবস্থান করিবেন না, 

শেষ পর্যায়ের তপস্তার জন্য আত্মগোপন করিবেন হিমালয়ে । 

তরুণ সাধক দয়ালদাসজীীব জনপ্রিয়তা অসাধারণ, সবাই উহাকে 

ঘিরিয়া ধরেন, বার বার অনুরোধ জাঁনাইতে থাকেন বপেরায় থাকার 

জন্য । কেহ কেহ বালয়া উঠেন, “গুরুজী গত হয়েছেন, এখন তার 

আশ্রমটির রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে তার পুণ্ম্মতিকে বাঁচিয়ে রাখা 
এটাই তে! আপনার প্রধান কর্তব্য 1৮ 

উত্তরে দয়ালদাস বলেন, “আমার গুরু মহারাজ বিষয়ী মোহাস্ত 

ছিলেন না, তিনি ছিলেন সর্ধবত্যাগী শিৰকল্প মহাত্মা। তার স্মৃতি 

অক্ষয় হয়ে থাকবে তার শিষ্যদের সাফল্যের মধ্য দিয়ে। এই উদ্দেশ 

নিয়েই তো নিভৃত তপস্তার পথে আমি বেরিয়ে পড়ছি । আপনারা 

প্রার্থনা করুন, গুরুর যে আশীর্বাদ আমি পেয়েছি তা যেন সফল 

হয়ে ওঠে আমার জীবনে 1” 
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সাতাশ বংসর বয়সে এই আশ্রম ত্যাগ করিয়া দয়ালদ।স 

বহির্গত হন, আমন গ্রহণ করেন হিমালয়ের এক সিদ্ধপীঠে ! এখান 

প্রায় দশ বংসর তাহার অতিবাহিত হয় চরম কৃচ্ছ,ব্রত আর আত্মিক 
সাধনায়. তারপর গুককৃপাষ হন তিনি পিদ্ধকাম। গাতজ্ভানী 

মহাসাধকরূপে, খদ্ধি-সিদ্ধির শ্মপ্রিকারী শক্তিধ"  মহাপুকষরূপে, 

অচিরে সন্যাসী সমাক্তে ভিনি চিহিত হইয়। উঠেন । 

দয়ালদাসেব অন্তবে চিরজাগকক রহিঘাছে ভাতা কপাশ্ %ক- 

মহারাজের আদেশ । তিশি বঙ্গিয়াছেন, বুভূক্ষকে আহ দানি আল 

মুমুক্ষুকে দাও মুক্ষির মালো! এই আাদেশই চিণদন রান ছিলি 
শিরোধাধ্য । আর এই আদেশ সমাক্রূশে পলন কাত তপাবেল। 
কোন মঠ-মন্রির বা স্থায়ী লাধনকেন্দ্রে বালা থলে চলিনে শা। 
এখন হই ত্যাগত্রতী সাধুদের মণ্ডলী নিয়া 'তীর্থে তীর্ঘে 'ঃ? ব্রাজন 
করিবেন, জনতার মাঝ থাকিয়াই সাধন কহিলেন ক-ঈপদিু পরম 

কল্যাণ । 

অতঃপর অল্পকাল মধ্যে লন্না লী দয়াল্দাসের খর্দিলাির প্যা? * 

সাধু সমাজ ও জনসাধারণের মধ্য বস্তাকিত হহয়া পে ভাতে ই 

বিশিষ্ট মোহান্ত ও সন্ন্যামীরা তাহাকে পরমহংস গ সিদ্ধা-হ আখ্যাত। 
ভূষিত করেন । 

কি কুম্তমেলায়, কি হিগালয়ের গহন তাঁথে, কি গঙ্গ।-বন্ধপু্ 

নন্মদ'-কাবেরীর পবিত্র কুলে, যেখানেই ভিশি সাধু অগয়েহ নিয়! 

উপস্থিত হন, দলে দলে ভক্ত নরনারা, রাজা ৪জীর শেঠ, লুট য় তাহা 

চরণতলে। তাহার বৈরাগ্যময় মুক্তি, জ্ঞান প্রোজ্জন নয়নদ্ধয় একবার 
যে দর্শন করে, অম্ুতময় সেহবচন একবার যে শ্রবণ করে, মোভিত 

হইয়া যায়,--এক অমোঘ, অনির্দেশ্ আকর্ষণের বশে করে তাঠার 

কাছে আত্মনমর্পণ। যেখানেই দয়ালদাস-বাবার আঁধষ্ঠান হয়, বিয়া 
যায় ভাগ্ডারার আোত আর ধর্ম উপদেশ । শান্্রালাপ ও তঙ্জন কীর্তনে 

চারিদিক মুখর হইয়া উঠে, জনজীবনে জাগিয়া উঠে বিপুল আধ্যাত্মিক 

উজ্জীবন। 
গঙ্গা-যমুন। নর্মদার তীরে তীরে, সার! ভারতের তীর্থে তীর্ঘে 
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যেখানেই পরমহংস দয়ালদাস-বাবা উপস্থিত হন, তাহার সঙ্গে দেখা 

যায় এক বিরাট সাধু জমায়েত, গৃহস্থ তক্তেরাও সমবেত হয় দলে 

দলে, এই সিদ্ধ মহাপুরুষকে ঘিরিয়! তগবৎ আনন্দের আ্োত উচ্ছৃসিত 

হইয়া উঠে। , 

গুরু ঠাকুরদাসজীর আশীর্বাদ এ সময় হইতে পরিপুর্ণরূপে 

দয়ালদাঁস-বাবার আচার্য্য জীবনে রূপায়িত হইয়া ওঠে | খন্ধি ও 

সিদ্ধির এক মহিমময় বিগ্রহরূপে দেশের দিকে দিকে তিনি কীত্তিত 

হইয়া উঠেন । 

দয়ালদাস-বাবার অশ্ততম সন্গ্যাসী শিত্য, শ্রীমৎ পূর্ণীনন্দ স্বরূপজী 

লিখিয়াছেন,৯_- তিনি নামেও যেমন দয়াল ছিলেন, কাধ্যেও তিনি 

তেমনি দয়াল হইয়া উঠিলেন। তাহার নিকট কোন দীন হঃখী 

গমন করিলে তিনি তাহাকে ভোজন ন৷ করাইয়। যাইতে দিতেন না। 

কৌপীন কমগুলু মাত্র সম্বল লইয়! অবধৃত দয়ালদাস আগন্তক অভুক্ত 

ব্যক্তিমাত্রকেই অন্ন দিতেছেন দেখিয়া! সকলে বিস্মিত হইতে লাগিল। 

গৃহস্থ সকল তাহার বৈরাগ্য ও বদাম্যতায় বিমুগ্ধ হইয়া সাধু ও দরিদ্র 

সেবার জন্য আটা, ঘ্বত, মিষ্টান্ন প্রভৃতি পাঠাইতে লাগিল। তিনিও 

দুইহাতে দান্ করিয়া আহলাদিত হইতে লাগিলেন । তিনি যেখানে 

যান সেইখানেই অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার এইরূপ উন্মুক্ত হইতে লাগিল । 

দলে দলে সাধু সন্ন্যাসী তাহার অনুবর্তী হইতে লাগিলেন। পরিচিত 

অপরিচিত বোধ নাই, সাধু অসাধু, গৃহস্থ সন্ন্যাসী বিচার নাই, ব্রাহ্মণ 

শুদ্র দেখ, না, স্ত্রী-পুরুষ লক্ষা নাই, যে অভুক্ত সে-ই ভোজন করিবে, 

যেখানে স্বামী দয়ালদাস সেইখানেই মা অন্নপূর্ণার এই মহাত্রতের 

অনুষ্ঠান। 

দম্বামী দয়ালদাস এক তীর্থ হইতে তীর্থাস্তরে যাইতেছেন। শত 

শত সহত্র সহত্র সাধু তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। দেখিলে আশ্চব্য 

বোঁধ হইত| স্বামীজীর সঙ্গে বৈরাগী, বৈষ্ণব, রামাইৎ, উদাসী, 

সন্ন্যাসী, পরমহংস, অবধূত সম্প্রদায় নিবিবিশেষে সাধু ও যতিগণ 

পিদ্ধাবধৃত দয়ালদাস হ্বামী £ স্বামী পুর্ণানন্দ স্বরূপ 
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প্রেমের তারে একত্রিত হইয়া একস্ৃত্রে মণি, মুক্তা, প্রবাল আদি 
গ্রথিত মালার ন্যায় স্থশোতিত থাকিতেন। তিনি সকলকেই প্রীতির 

চক্ষে দেখিতেন, এইজন্য কেহই তাহার কাছ ছাড়! হইতে চাহিত না । 
“তিনি সহত্র সহত্র সাধু সন্্যাসীর নেতা হইয়াও কখন আপনাকে 

প্রধান মনে করিতেন না। মোহাস্তদিগের মত তাহার স্বতন্ত্র গদি বা 

আসন থাকিত না। তিনি তৃণাসন ও বালুকাসন বড ভালবামিতেন। 
কেহ তাহার স্তৃতিবাদ করিলে তাহাকে নিবৃত্ত করিতেন ও ভক্তিসহ 

তগবানের স্তাতি করিতে বলিতেন। রাজা, উজীর, শেঠ, সাহুকার, 

সর্দার, স্্রী-পুরুষ যে তাহার একবার দর্শন পাইয়াছে, সেই তাহার সেবা 
ন। করিয়া, তাহার অশেষ প্রশংস। না করিয়া, থাকিতে পারে নাই ।” 

সে-বার দয়ালদাস-বাবা একটি বিরাট জমায়েতের প্রধান রূপে 
গঙ্গাসাগর তীর্ঘে হাইতেছেন।| বিহারের পথে আসিবাঁর সময় তিনি 

মুঙ্গেরে কষ্টহাদ্ী ঘাটে আসিয়া ছাউনি ফেলিলেন | দেখিতে দেখিতে 

শহরের বহু নরনারী জড়ো হইল তাহার মণ্ডলীর সম্মুখে । শেঠ ও 

মহাজনেরাও তক্তিততরে আগাইয়া আসিলেন সাধুদের সেবার জন্য । 
পৌষ মাস তখন শেষ হইতে চলিয়াছে। বিহারের প্রচণ্ড শীতে 

দয়ালদাসজী ও তাহার সাধু শিষ্েরা নদীর চড়ায় উন্মুক্ত আকাশের 
নীচে পরমানন্দে ধুনি জ্বালাইয়াছেন, আসন পাতিয়া বসিয়াছেন | 

একজন গৃহস্থ তক্ত প্রশ্ন করেন, “বাবা, এই ছুঃসহ শীতের রাত্রে 
ঘরের তেতরে থেকেই আমরা কাপতে থাকি । প্রচণ্ড হিমের মধ্যে 

আপনাদের নিদ্র! হয় কি করে?” 

দয়ালদাসজী উত্তর দেন, “নিদ্রা না হলেই বা অস্ুবিধ। কি? 

সাধুদের একমাত্র কাজ ভগবৎ ভজন । শীতের দাপটে রাজে যেদিন 

নিত্রা না হয়, আমর! ধ্যান জপ ও ভজন শুরু ক'রে দ্িই। এ নিয়ে 
তোমরা ব্যস্ত হয়ো না|” অতঃপর তিনি মোতসাহে বেদাস্তের তত্ব 

আলোচনায় মত্ত হইয়া পড়িলেন। 
সেদিন শীতের রাত্রে হঠাৎ খব ঝড বঞ্ি হইয়া যায়। দলের 
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কয়েকটি সাধু উদ্দিগ্ন হইয়। বলিতে থাকেন, “তাই তে! ধুনির কাঠ 
সংগ্রহের কি উপায় হবে ? শুকনে। কাঠ পাওয়া তো৷ অসম্ভব !” 

দয়াপদাস-বাঁবা হাসিয়। কহিলেন, “গাখো, সাধুদের বোঝ। বইবেন 

ভগবান্। তোমর। এজন্য এত ব্যস্ত হচ্ছে! কেন ? তোমাদের জেজনের 

জন্য, পুরী মালপোয়া তৈরীর জন্য, ধনী শেঠেরা এগিয়ে এসেছেন । 

ক আটা, ঘি, চিনি জড়ো করেছেন। তেমনি ভগবদ্ ভক্ত দরিদ্র 

লোকেরাও তোমাদের সেবার জন্য রয়েছে উৎকষ্ঠিত। একটু সবুর 
কবো, একজন কাঠুরে এক বোঝা শুকনো কাঠ নিয়ে আসছে। যঙ 
খুসী ধুনি জ্বালাও, আর সানা রঙ ধ্যানজপ করো” 

সত্যিই তাই । ঝড় বাদল কিছুক্ষণ হয় থামিয়া গিয়াছে । এই 

অবসরে এক ব্য্তি মাথায় একটি বৃহৎ কাঠের বোঝ নিয়া সেখানে 

'সালিয়া উপস্থিত ' বোঝা নাঁমাইয়া যুভ'করে সে নিবেদন করে, 

“ব।বা, আমি আনি দরিদ্র, ছা-পোযা লোক । বন থেকে কাঠ কেটে 

আনি, তা বিক্রি ক'রে কোনমতে দিন গুজরাঁন হয। ঘর কিছু 

শুকনে। কাঠ ছল, মাপনাদের সেবার জন্ঞ নিয়ে এলাম 1” 

বাবার নির্দেশে এই কাঠগলাকে পরিতোষ সহকারে পুরী 

'লপোয়া ভোজন করাইয়। বিদায় দেওয়। হইল । 

সা একদিনের কথা । গভীর রাত্রে দয়ালদাস-বাবার ধুনির 
সম্মুখে শহরেব একদল ভক্ত দর্শনার্থী যুক্ধকরে বসিয়া আছে। 
ধাবার মুখে বেদান্তের বৈরাগ্য অভ্যাস ও নিত্যানিত্য বিচার সম্পর্কে 

উপদেশ শুনিতেছে। উপস্থিত ব্যক্তিদেব মধ্যে জনৈক হিন্দুস্থানী 
ভক্ত এই কয়দিনেই বাবার বড় প্রিয় হইয়। উঠিয়াছে। লোকটি 

শুদ্ধসত্ব ও ধন্মপ্রাণ, »1ধনার এক উত্তম আধাগ । তাই তাহার উপর 

পড়িয়াছে দয়ালদাসজীর বিশেষ কৃপা | কিন্তু রাত্রি গভীব হওয়ায় 

এই ভক্তুটি হঠাৎ বাড়ী ফিরিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠে, বিদায় 
গ্রহণের জন্য বাবার অনুমতি সে প্রার্থনা করে 

বাবা ভন্ময় হইয়া এসময়ে একটি তত্ব উপদেশ দিতেছিলেন। 

তক্তটির দিকে চাহিয়া কহিলেন, “আরে, তুমি দেখছি ঘরে গিয়ে রন্মুই 
করার জন্য ব্যস্ত হয়েছো । ভগবৎ কথা শুনছে এখানে, তাই 



পরমহুংস দয়ালঘাস-বাব! ২৪৭ 

ভগবান্ই তোমার সে ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন । ঘরে ফিরেই দেখবে, 
ভোজনের সব তৈরী ।” 

তক্তটির ঘরে ছ্িতীয় কেহ নাই, নিজের আহাধ্য রোজ নিজ 
হাতেই তাহাকে প্রস্তুত করিতে হয়। যাই হোক বাবার এই কথায় 

সেনিরস্ত হয়। ধন্মালোচনা পূর্রববং শ্রবণ করিতে থাকে। 

মধ্য রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া গিয়া তক্তটি দেখে, হঠাৎ একজন 

'খাাতআ'য় তাহার গৃহে অতিথি হইয়াছে, এবং গৃহস্বামীর দেরী দেখিয়া 

নিজেউ কটি সবজি তৈরী করিয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। 

'অন্প কয়েকদিন যাবৎ দয়ালদাস-বাব! মুঙ্গেরে এই নদীর ঘাটে 

অবস্থান কবিতেছেন ৷ উইহারই মধো এই অঞ্চলের চারিদিকে তাহার 

যোগবিভূতিব খ্যাতি, কুপালীলার নান! কাহিনী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 

সাধু জমায়েতেব তিনিই হইতেছেন মধ্যমণি, তাই সাধু সন্ন্যাসী ও 
মুমুক্ষু গৃহাস্থেরা সবাই জড়ে! হইতেছে তাহার ছাউনিতে । সংসারের 

তাশে ক্রিষ্ট, আর্ত ভক্তেবাও আসিতেছে তাহাদের নানা সমস্তা নিয়া । 

শহরের এক বিশিষ্ট বাঙ্গ।লী ভদ্রলোক সোদন বাবার কাছে ছুটিয়া 

অ!সিয়াছেনশ। তাহার এক পবমাত্ীয় দূরদেশে মৃত্যুশয্যায় শায়িত : 

চঠি 'আপিয়াছে, যে কোন মুহুর্তে শেষ নিঃশ্বাস তিনি ত্যাগ কারতে 

পারেন। ভদ্রলোকটি কাদিতে কাদিতে কাতর স্বরে কহেন, “বাবা, 

এ সঙ্কটে ডাক্তার কবরেজদের কিছু করবার নেই। আপনার মত 

যোগবিভূতিসম্পন্ন মহাত্মারাই শুধু এমন মৃতকল্প রোগীকে বাঁচাতে 
পারেন । আপনার চরণে আমি শরণ নিচ্ছি | যা হয় আপনি করুন|” 

দয়ালদাসজী প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, “বেটা, তৃমি শান্ত হও__ 
কেদে না। কেঁদে কোন ফল হবে না। তোমার আত্মীয়টি আর বেঁচে 
নেই, ঘণ্টাখানেক আগে তার প্রাণ বিয়োগ হয়েছে ।” 

ভদ্রলোকটি এই শোক সংবাদের আঘাতে একেবারে মুষড়িয়! 
পড়িলেন। পরমহংস দয়ালদাসজী ন্নেহপুর্ণ স্বরে তাহাকে আশ্বাস 
দিতে লাগিলেন, “বেটা, ছুঃখের আঘাত, মৃত্যুর আঘাত, সব মানুষের 

জীবনে আসবেই,আপবে। তোমার এই দেহ, তোমার প্রিয়তম নিকট 
আত্মীয়দের দেহ-_-এ সবই অনিত্য, প্রপঞ্চ । যা অনিত্য তার ধ্বংস তো 
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এক সময়ে হবেই, এজন্য আমাদের আগে থেকে ই তৈরী থাক। উচিত 

এ সংসারে সবই অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী | কেবল ভগবান্ই নিত্য । তাই 
তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলে সে সম্বন্ধে কখনে। ছেদ পড়ে না। বৈরাগ্য 

অবলম্বন করো, চিত্তের মল অপসারণ করো । নিত্য ও অনিত্য 
বস্তর বিচার ক'রে, সং-চিৎ আনন্দময় পরম পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপন করো । তাহলে আর বিচ্ছেদের ছুঃখ শোক তোগ করতে 

হবে না।” এইভাবে শোকমগ্ন ভক্তটিকে প্রবোধিত করিয়া বাবা 

তাহাকে বিদায় দিলেন। 

মুঙ্গেরে কষ্টহারিণী ঘাটে অবস্থান করার কালেই দয়ালদাস- 

বাবার দর্শন লাভ করেন তরুণ সাধনার্থী কষ্খপ্রসন্ন সেন । উত্তরকালে 

কৃষ্ণানন্দ স্বামী নামে সমগ্র ভারতে তিনি প্রখ্যাত হন, এ দেশের 

অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তারূপে লাভ করেন বিপুল প্রতিষ্ঠা । তাহাব ধন্ম- 
প্রচারক" পত্রিকা, ব্যাপক ধন্মান্দোলন, অসামান্য বাশ্মিতা, অগণিত 

হরিসভার স্থাপনা এবং কাশীর ধর্মকেন্্র যোগেশ্বরী মঠ সার দেশে 

যোগায় বিপুল আত্মিক প্রেরণ! ৷ কাশীর ব্বামী আনন্দপ্রকাশ, প্রসিদ্ধ 
ধর্মপ্রচারক পরমহংস বালানন্দ স্বামী, শশধর তর্কচুড়ামণি, শিবচন্দ্র 

বিদ্কার্ণব প্রভৃতির সহযোগিতায় সনাতন ধন্মের উজ্জীবনের জঙ্ব: 

কৃষ্ণানন্দ যে অবদান রাখিয়া যান, আজে! তাহার স্মতি দেশের 

জনমনে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে । 

গঙ্গার ঘাটে ধুনি জবালাইয়া দয়ালদাস-বাবা সেদিন ধ্যানমগ্ন 

রহিয়াছেন। কিছু সংখ্যক তক্ত সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ নিঃশব্দে বসিয়। 
আছেন বাবার ধ্যান তঙ্গের প্রতীক্ষায়। এমন সময়ে সাধু জমায়েতে 

ঘুরিত্েে ঘুরিতে মুমুক্ষু কৃষ্ণপ্রস্ন সেখানে আসিয়া উপস্থিত। 

কষ্ণপ্রসন্নের বয়স তখন মাত্র বিশ বংসর | এই তরুণ বয়সেই 

ভগবং দর্শনের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়! উঠিয়াছেন। এযাবৎ কত 
সাধু মণ্ডলীতে তিনি ঘুরিয়। বেড়াইয়াছেন, কত মহাতআ্বার শরণ নিতে 
গিয়াছেন প্রাণের উৎকণ্ঠ৷ নিয়া, কিন্তু বহুবাঞ্ছিত গুরুর সন্ধান আজে! 
তাহার মিলে নাই । দীর্ঘ বপু; নিমীলিত নয়ন, ধ্যাননিবিষ্ট দয়ালদাস- 
বাবার দিকে চোখ পডিতেই তিনি চমকিয়! উঠিলেন। অস্তরাত্মা 
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হইতে কে যেন ডাকিয়। বলিল, “ওরে, এই মহাত্মাই যে তোর 

পরমাশ্রয়, ইহারই চরণে কর্ আত্মসমর্পণ | 
কৃষ্ণপ্রসন্ন বিহবলতাবে নীরবে ধুনির পাশে বসিয়। পড়িলেন। 

বাহজ্ঞান ফিরিয়া আসিতেই দয়ালদাস-বাবা চক্ষু উন্মীলন করিলেন | 
গৌরকাস্তি উজ্জল নয়ন তরুণ দর্শনার্থী কৃষ্ণপ্রম্নের দিকে করিলেন 
প্রসন্ন দৃষ্টিপাত। কি যেন এক অমোঘ আকর্ষণ রহিয়াছে পরমহংস 
দয়ালদাস-বাবার আয়ত নয়ন ছুইটিতে, তক্ত কৃষ্খপ্রলন্ন চিরতরে বাঁধা 

পড়িয়া! গেলেন। 

কিছুক্ষণ নান! ধর্মপ্রসঙ্গের আলোচনা চলিল, তারপর দর্শনার্থীরা 

উঠিয়া গেলে কষ্ঃপ্রসন্ন মহাত্মার চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। আর্ত 
স্বরে কহিলেন, “বাবা, ঈশ্বর প্রাপ্তির সঙ্কল্প নিয়ে পাগলের মত আমি 

ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনি আমায় আশ্রয় দিন, সন্যাসের দীক্ষা দিন, 

আর আশীর্বাদ করুন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য |” 

অন্তধ্যামী দয়ালদাস-বাব! জানিতেন, মুমুক্ষু কৃষ্ণপ্রসন্ন এই গঙ্গার - 
ঘাটেই করিবেন তাহ।র কাছে আত্মলমর্পণ | এই নবীন সাধকের 

প্রতীক্ষায়ই যে এ কয়টি দিন তিনি মুঙ্গেরে অবস্থান করিয়াছেন । 
বাবার সম্মতি পাওয়া গেল। কৃষ্ণপ্রস্ম তাহার কৃপায় গ্রহণ 

করিলেন বহু আকাঙ্ক্ষিত সন্ন্যাস, নব নামকরণ হইল- শ্রীকৃষ্ণানন্দ 

হ্বামী। 

ইহার অব্যবহিত পরেই, দয়ালদাস-বাবা ডেরা-ডাগ্ডা। উঠাইয়া, 

তাহার সাধুমণ্ডলী নিয়া, রওন! দিলেন মহাতীর্ঘ গঙ্গাসাগরের দিকে । 

গঙ্গাসাগর দর্শনের পর উত্তর ও দক্ষিণ-তারতের নান! তীর্ঘ ও 

লীঠস্থানে দয়ালদাঁসজী পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান। সব সময়েই 

তাহার মণ্ডলীর সঙ্গে আসিয়া জুটে নান। সম্প্রদায়ের সাধু সন্প্যাসী, 

গড়িয়। উঠে এক বৃহৎ জমায়েৎ। এই জমায়েৎ নিয়াই পরমানন্দে 

তিনি সর্ধবত্র গতায়াত করেন। যেখানেই যান গৃহস্থ জনদাধারপকে 
দান করেন বেদাত্তের উপদেশ-_দান ধ্যান, ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে 

তাহাদের উদ্ধন্ধ করিয়৷ তোলেন । 
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একবার জমায়েৎ নিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে দয়ালদাসজী উপস্থিত 
হন কপিয়াল গ্রামে, তাহার জন্মভূমিতে ৷ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর 
সন্গ্যানীদের একবার পূর্বাশ্রমের জন্মভূমি ও পিতামাতাকে দর্শন 
করিয়া আসিতে হয়। এই উদ্দেস্তেই কপিয়াল গ্রামে সেঙ্গিন তাহার 

আগমন । এ সময়ে সঙ্গে রহিয়াছে শতাধিক সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী | 

এই সাধু জমায়েতের আগমনে সারা গ্রামে চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়। ধনী 

বণিক এবং সাধারণ গুহস্থেরা সবাই মিলিয়া এই সাধূদের সেবায় 

তৎপর হইয়া উঠেন। 

নিজের পুর্ব্বাশ্রমের গৃহে উপনীত হইলেন দয়ালদাস। বৃদ্ধ পিতা 

ইতিপূর্বে পরলোকে গমন করিয়াছেন। জননী এখন বৃদ্ধা, চলৎ- 
শক্তি রহি'ভ। দয়ালদাস তাক্তিভবে জননীকে প্রণাম নিবেদন করেন, 

প্রকাশ কাবেন আত্মশরিচম। 

এদিনের পরে পুত্র গু ফিরিয়া আ'পখাছে। বৃদ্ধা জননীর তাই 

আনন্দের অণধি নাই । দুমবে ছোটেলান, মেরে ছোটেলাল” বলিষ। 

পরমহংস দয়ালদাস-বাধাকে ছোট বালক জ্ঞানে তাশ কত আদর 

করিতেছেন, কপোল বাহিয়া ঝরিতেছে পুলকাশ্রু। 

জননীর গৃহর প্রাঙ্গণে সেদিন এক বড় সভার আয়োজন হয়। 
গ্রামেব ব্রাহ্মণ পঞ্ডিজ্েরা, শীর্ষস্থানীয় সমাজ নেওঙাঁর:, সবাই আস্তরিক 

অভিনন্দন জানান তীঙ্কাদেন গামের পরম ৮গীরব পরমহংস 
দয়ালদাপ-বাবাকে। 

সমাজের মুখপাত্রের। এই সভায় দয়ালদাস মহারাজজকে বলেন, 

“আমাদের শাস্ত্র মহাপুরুষদের উদ্দেশ করে বলেছেন £ 

কুলং পবিভ্রং জননী কৃতার্থ। 

বনুদ্ধব! পুণ্যবতী চ তেন। 
অপার সন্থিৎমুখসাগরেইম্মিন্ 
লীনং পতেব্রহ্মণি যস্তাচেতঃ | 

“আপনার মিদ্ধি শমুজ্জল জীবনও তাই আপনার বংশকে পবিত্র 

করেছে, 'আমার জননীকে কৃতার্থা করেছে, আর বসুন্ধরাকে করেছে 
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পুণ্যবতী। আমরাও আপনার স্বজন ও বান্ধব হিসেবে হয়েছি এই 

পুণোর তাগী |” 
দয়ালদাস-বাবাও এই উপলক্ষে সমবেত জনভার কাছে নিবেদন 

করেন, “আপনার মাজ মামার সম্বপ্ধে যা কিছু উল্লপখ করলেন, 

তার মূলে রয়েছেন মামীর জনক ও জননী । এদের পুণাফলেই 

বনুবাঞ্ছিত সন্নাস জীবন শ্মামি লাভ কবতে পোরেছি, আর পেয়েছি 
সমর্থ গুকর আশ্রয়। জীবন আমার ক্ৃতার্থ হয়েছে । আজ যার 

ঘামায় সহ ভালবাস। জানাতে এসেছেন. তাদের কাছে আমার 

বর্তধা -আপনারা সংসাবে রয়েছেন । এখানে মাত্র হটো লেন- 

দেনের দিকে সতত দৃষ্টি বাখুন। সদাই নিতে হবে ভগবানের নাম, 

আপ অন্ুহীনকে করতে হবে অন্নদান । তত স্মবণ রাখুন, ত্যাগ- 

বৈরাগ্যের ভেতব দিয়েই পাওয়া যায় সতাকাৎ ভোগন্থুখ, ত্যাগ- 
ঠবরাগ্যের ভেতর দিয়েই আসে ভগবাসে অনুরাগ । সংসারের সব 

বস্তহ অসার, অনিতা | তা হারিয়ে গেলেই আমর ছুখ শোকে অধীর 
ঠযে উঠি । এ*মাত্র সাববন্ত € 17তা বস্ত্র, যা কখনো হাবায় না, ৩। 
হচ্ছেন ভগণান এই '*গবানে শনুরাগ এলে তা কখনে। নষ্ট হয় না। 

আর এস্ট ভপবান্কে লাভ করলে সেই সম্ভোগ হয়ে থাকে অক্ষয়, 
মবায়। ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে একদিন ছুটে বেরিয়েছিলেম বলেই 

তো আজ স্বামি চরম ও পবম সম্ভোগ খুঁজে পেয়েছি । ঈশাবাস্যমিদং 
সর্বং এই বোধ নিয়ে জীবন হয়েছে মধুময় । আপনার! তাই নিত্যকার 

জীবনে ত্যাগ বৈরাগ্যের বোধকেই জাগ্রত করে তুলুন |” 
মাতৃভূমি ও মাতার দর্শন সমাপনাস্তে দয়ালদাস-বাব1! জমায়েৎ 

সহ আবার বাহির হঠয়া পড়েন তাহাব চিরাচরিত পরিব্রাজনে । 

১২৮৬ সালের কথ|।। হরিদ্বারে সে-বার মহাকুস্ত অন্ঠিত 
হইতেছে । পরমহংস দয়ালদাস-বাবার মণ্ডলী মেলা প্রাঙ্গণে এক 

বিরাট সত্তর খুলিয়া! বসিয়াছে। সাধু মহাত্মা, তক্ত দর্শনার্থী ও অন্ধ- 

প্রার্থী দীন ছুঃখীর ভীডে সারা অঞ্চলটি গমগম করিতেছে । 
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শিষ্য কষ্ণানন্দ স্বামীও এসময়ে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। 
উদ্দেশ্ট, মেলায় সমাগত সাধু মহাতআদের পবিত্র সান্নিধ্য লাভ। 

গুরু মহারাজের ছাউনিতে আসিয়া, রাজস্থয়ের মত দান যজ্ধের 
কাণ্ডকারখান! দেখিয়া তে! কষ্ণানন্দের চক্ষু স্থির | প্রায় এক সহত্র 

সন্গ্যানী অবধূত ও পরমহংস সেখানে অবস্থান করিতেছেন । একদিকে 
অবিরাম চলিয়াছে শান্ত্রালাপ ও ধ্যান ভজন, আর একদিকে সাধু 
সন্ন্যাসী ও কাঙালীদের ভোজন পর্ধব-_দীয়তাং ভূজ্যতাং রৰে 

চারিদিক সরগরম । 

কষ্ণানন্দ বিস্মিত হইয়া কেবলি ভাবিতেছেন, এই রাজন্থয় যজ্ঞের 

ব্যয় সঙ্কুলান হয় কি তাবে? গুরুদেব দয়ালদাস-বাঁবা তো একটি 

মুদ্রাও স্পর্শ করেন না, যাচঞা করেন না কোন কিছুই । অযাচক ও 

অনিকেত সর্ববত্যাগী মহাপুরুষ তিনি। তবে কাহার বহন করিতেছে 
এই বিপুল ব্যয়ভার ? অবশ্য, একথা ঠিক, কল্পতরুর মূলে যিনি সদাই 

বাস করেন, তাহার আর কোন কিছুর অভাব কি ? তবে এই অভাব 

কিভাবে কোন্ অলৌকিক পন্থায় মোচন হইতেছে, সেই প্রশ্নটিই বার 
বার উঁকি-ঝু'কি মারিতেছে তাহার মনে । 

করজোড়ে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা, আমি তো৷ 

কিছুই বুঝতে পারছিনে । এই বিরাট যজ্ঞের ব্যবস্থা কিতাবে চলছে, 
কে করছে, বলুন তো? 

দয়ালদাসজী সহাম্তে উত্তর দেন, “দেখো বেটা,_ভজন কর্না 

মেরা কাম, তোজন দেন! মালিকৃক1 কাম। যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড রচন৷ 

করেছেন, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ মানুষ প্রভৃতি স্থ্টি করেছেন, তিনি 
কি তার স্থষ্ট জীবকে, আশ্রিতকে ভুলে থাকতে পারেন ? এমনকি 

যে নাস্তিক, যে তগবান্ বিরোধী, তার আহারও যোগাচ্ছেন তগবান্। 
কাজেই এখানে যা কিছু দেখতে পাচ্ছো, তাতে আশ্চর্য্য হবার 

কিছু তো নেই।” 

গুরু মহারাজ মুখে যাহাই বলুন ন1 কেন, কৃষ্ণানন্দ কিন্তু বুঝিয়া 
নিয়াছেন--এসবই তাহার নিজেরই ধদ্ধি-সিদ্ধির ফলআতি | 

দয়ালদাসজী সেদিন কহিলেন, “বেট। কৃষ্ঠানন্দ, যদি পরমাত্মার 
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কুপা চাও, অরূপের রূপ দর্শন করতে চাও, সর্ধবদ1 মনকে অস্তবৃত্তিশীল 

করো ডুবে যাও ধ্যান সমাধির গভীরে |” 

আর একদিন কৃষ্ণানন্দকে গুরুজী নিকটে ডাকিলেন, স্নেহভরে 

নানা সাধন-উপদেশ দানের পর কহিলেন, “বেটা, গঙ্গার ওপারে, 

পাহাড়ের গুহায় অবস্থান করছেন এক প্রাচীন আত্মজ্ঞানী মহাত্মা । 

তোমার সঙ্গে আমার এক চেলাকে দিচ্ছি, সে তোমায় তার কাছে 

নিয়ে যাবে । এই মহাতার আশীর্বাদ অমোঘ । তুমি আজই তাকে 

প্রণাম নিবেদন ক'রে এসো ।” 

শিবকল্প মহাপুকষ নিভৃত গুহায় স্থাণুবৎ উপবিষ্ট রাহয়াছেন। 

কষ্ণানন্দ দগ্ডবৎ প্রণাম করিলে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া তিনি 

জানাইলেন তাহার আশীব্বাদ। কিছুক্ষণ পরে মৌন ভঙ্গ করিয়। 

কহিলেন, “দেখো বাচ্চা, মানুষেবা ব'লে থাকে, চক্ষু উন্মীলন করলেই 

বন্ত দেখ। যায়। আমি বলবো--এট। তাদের ভ্রম । আসল কথাটা 

কি জানো? যখন আমর! মাতৃগর্ভে থাকি, তখন ছুই চোখ মুদিত 
থাকে, আসল বস্তর দর্শন তখনই মিলে। জন্ম হবার পর যখন 

আমরা চোখ মেলে চাই, তখন দৃষ্টির সামনে এসে দাড়ায় যত অবস্ত, 

অর্থাং মায়াময় অনিত্য জগৎ প্রপঞ্চ। মাতৃগরে যে বস্তকে, যে 

অরূপকে, যে পরম সত্যকে দেখছিলাম, তা তখন হয় অন্তঠিত। 

ভাগ্যগুণে সদ্গুর তোমার মিলেছে, তার কাছ থেকে মায়াবন্ধন 

কাটবার কৌশল শিখেছো, এবার তাই প্রয়োগ করো তোমার 

জীবনে | চক্ষু মুদিত করে! আর অন্তরের অন্তস্তলে নিমজ্দিত হও। 

সেখানেই মিলবে পরম ধন, হবে আত্মসাক্ষাৎকার ।” 

মহাত্া নয়ন নিমীলিত করিলেন, মগ্ন হইলেন গভীর ধ্যানে | 

নীরবে এই শিব স্বরূপ মহাসাধকের চরণে প্রণাম জানাইয়া কষ্ণানন্ৰ 

গুহা! হইতে নিক্ররান্ত হইলেন। সার। দেহ মন প্রাণ তাহার দিব্য 

অমৃতধারায় অভিসিঞ্িত হইয়া গিয়াছে, অন্তরে জাগিয়াছে পরম 

প্রশান্তি । মেলার ছাউনিতে ফিরিয়। কৃতজ্ঞ চিত্তে গুরুজীর কাছে 

বিবৃত করেন মহায্মার উপদেশ বাণীর কথা এবং ঠাহার নিজদের 

আত্মিক উপলব্ধির কথা । 
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কুম্তমেলায় ভারতের দিগ.দিগন্ত হইতে সাধু-সম্তেরা যেমন 

আসিয়া জুটিয়াছেন, তেমনি তীড় জমাইয়াছে লক্ষ লক্ষ ধন্মপ্রাণ 

গৃহস্থ নরনারী । সবাই পুণ্যন্সনান সমাপন করে, আর দলে দলে 

উপস্থিত হয় উচ্চকোটির সাধু-মহাত্বাদের তাবু ও ছাউনিতে! সেদিন 
একদল ভক্ত গৃহস্থ দয়ালদাস-বাবার ছাউনিতে আসিয়া! হাজির । 

বাবার শ্্রীমুখের ছুই চারিটি কথা ন। শুনিয়া তাহারা সেখান হইতে 

উঠিবে না। 
বৈরাগা ও নিত্যানিত্য বন্ত বিচার আত্মজ্ঞান লাভের প্রধান 

সোপান-_এ কথাটি নান।ভাবে নান৷ সময়ে দয়ালদাসজী তাহার ভক্ত 

দর্শন।হাঁদের এ যাবৎ বলিয়া আমিতেছেন । তাহার এসব উপদেশ 

ও বাণী সঙ্কলন করিয়া শিষ্ের। “বিচার-স্াগর* নামক একটি হিন্দি 

গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন । এ গ্রন্থে উল্লেখিত ছই চাবিটি শ্লোক ব্যাখা 

করিয়! দয়ালদাসজী কহিলেন, “আজকাল একটা কথ। শুন। যায়,_ 

জনকের মত যোগ ভোগ ছুই-ই করে। । এসব শুন্য গর্ভ বচনে কোন 

ফলোদয় হয় না। জনক হওয়া মানে দেহাত্মবোধ শুন্ত হওয়া । সে 

যে কঠোর-সাধন সাপেক্ষ । 'একটি কথ! তোমর। সদাই স্মরণ রেখে, 
দেহ সম্বন্ধই হচ্ছে মানুষের জন্ম. মরণ, ভোগ, রোগ প্রভৃতি ছঃখের 

কারণ। দেহ সংযোগ থেকেই বার বার উৎপত্তি হচ্ছে তার বাসন 

এবং এই দেহ সম্বন্ধ থেকেই বৃদ্ধি পাচ্ছে স্ত্ী-পুত্রকন্ার প্রতি মমত্ব 
বুদ্ধি। ফলে চারদিকের মায়ার বন্ধনে সে জড়িয়ে পড়ভে। এই 
দেহের প্রতি অনাস্থাভাব জাগিয়ে তোল, তা হলে দেহের সঙ্গে 

ংগ্সি্ট সকল পদার্থের উপরই স্বাভাবিকভাবে বিরাগ এসে পড়বে, 

বন্ধন খসে পড়তে থাকবে ! বিচারশীলল হও, আর ধ্যান মননের 

অত্যাস দ্বারা মনকে ক'রে তোল অন্তম্ম্খীন। তার ফলে, এই দেহটি 
সম্বন্ধে মনে হবে--এটি ঈহজীবনের এক অস্থায়ী মাবাস ছাড় আর 

কিছু নয়। এই চিস্তা জাগলে দেহের প্রতি মমত্ব হ্রাস পায়, সঙ্গে 

সঙ্গে এই দেহ সংশ্লিষ্ট বিত্ববিভব, স্ত্রী ও বিলাস উপকরণের বাসনাও 
শিথিল হয়ে পড়ে। 

“আগেকার দিনে আমাদের দেশে ছিল চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা । 
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ব্রহ্মচারী জীবনে বিষয় সংঅ্ব থেকে মানুষ দূরে থাকতো, সংযম ও 

ত্যাগ বৈরাগ্যে অভ্যস্ত হতো । তারপর গাহ্স্থ্য জীবনের জন্য ছিল 

দান, যজ্ঞ ও দম ব! ইন্দ্রিয় সংযমের ব্যবস্থা । এ সবের ভেতর দিয়ে 

চলতে চলতে ভোগাসক্তি কমে আসতো, হতো বৈরাগ্যের উদয় । 

তারপর পঞ্চাশ বৎসর পৃত্তি হলে সংসার ছেড়ে দিয়ে আরণ্যক জীবন 

তারা যাপন করতে, তারপর কেউ কেউ গ্রহণ করতো সন্যাস | 

আঞ্জকাল মানুষের জীবান এই চতুন্নাশ্রামের প্রস্ততি দেখা যায় না! । 

যৌবন থেকে বার্ধক্য অথধি সবাই ভোগন্বখে মত্ত থাকে । তার ফলে 

তোগ সামর্থ চলে গেলেও ভোগাসক্তি দূর হয় না। 

“যুগের হাওয়া যত উল্টেই যাক, খষি ঝণ, দেব খণ আর পিতৃ 
ঝণ শোধ ন। ক'রে কিন্তু কারুর মুক্তির সম্ভাবনা নেই । গুরু সেবা, 

শান্ত্রাত্যাস, আত্মমংযম গ বীধাধারণ ক'রে খাঁধদের সন্তষ্ট করতে 

হবে, দেবতাদের গ্রস্ন করতে তবে দান, ব্রত এ যন্্রানুষ্ঠান দ্বারা। 

আর ভোগাসক্তি বঙ্জন ক'রে, ধন্মধূত জীবন যাপণ ক'রে, সরপুত্র 

উৎপাদন ক'রে শোধ ।দতে হবে পিতৃপুরুষের ঝণ |” 

অতঃপর দয়ালদাসজী সমবেত সাধু-সন্ত এব: গুহস্থ ভক্ত বাইকে 

উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, “সৎ-চিৎ আনন্দময় আত্মা থেকে আমরা 

সবাই জন্মেছি, আত্মাতে বিধৃত রয়েছে আমাদের এই জীবন | মাবার 

সেই আত্বাতেই আমরা সবাই ফিরে যাবো, লীন হয়ে যাবো | এই 

আশ্মাই আমাদের প্রিয়তম বস্তু । শ্রুঠির কথা সদাই করবে স্মরণ 

মনন অন্ুধান--“তদেতৎ (প্রয়ঃপ্ভ্রাৎ প্রেয়ঃ বিত্বাৎ প্রেয়োহন্ম্মাৎ 

সর্বন্মাদস্তরতরম্ যদয়মাত্মা ।,-_-আত্ম! পুত্র থেকে প্রিয় ধন থেকেও 

প্রিয়, অপর সমস্ত এপ্রয় বস্তু থেকেও প্রিয়তর এবং সর্বাপেক্ষা 

প্রিয়তম । এই আত্মার সাক্ষাংকারই তোমাদের জীবনের পরম 

কাম্য হয়ে উঠুক, এই আশীর্ব্বাদ আমি সবাইকে করছি ।” 
সমাগত ভক্ত দর্শনার্থীরা মহাত্বার এই ন্েহপুর্ণ ভাষণে উদ্দীপিত 

হইয়। উঠে, *মৈলা প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়৷ বার বার উঠিতে থাকে 
জয়ধ্বনি-_-“জয় বাবা দয়ালদাস মহারাজ কি জয়! 
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হরিদ্বারের কুস্তমেলায় আসিয়। শিষ্প্রবর শ্রীকষ্কানন্দ স্বামীজী 
পরমানন্দে সদৃগুরুর সঙ্গ করিতেছেন, গ্রহণ করিতেছেন সাধনপথের 

বহুতর নিগৃঢ নির্দেশ । মুঙ্গের হইতে তাহার সঙ্গে আসিয়াছেন 
দুইটি সাধু এবং অক্পদা নামে এক অন্তরঙ্গ বন্ধু। শহরের একটি তিন্ন 

আস্তানায় তাহারা তিনজন অবস্থান করিতেছেন। সেদিন মেলা- 

ক্ষেত্রে সাধুদের ছাউনিতে থুরিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ 
অন্নদাবাবু ভীড়ের মধ্যে হারাইয়া গেলেন। বহু খোঁজাখুঁজির পরও 
তাহার কোন সন্ধান মিলিল না। লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড়ে কোথায় 

তিনি তলাইয়া! গেলেন। ছুই দিন ঘোর ছৃশ্চিস্তায় কাটিয়৷ গেল। 

অন্নদাবাবু কোথায় আছেন, আশ্রয় ও আহার জুটিতেছে কিনা, 
তাছাড়া তিনি বাঁচিয়াই আছেন কিনা, তাহাই ব। কে বলিবে? 

অনন্তোপায় হইয়। কুষ্ণানন্দ ভাবিলেন, গুক মহারাজ অন্তর্্যামী, 

তাহার কাছেই এ বিপদের কথ! বলিবেন, বন্ধুটির সন্ধান জানিয়া 
নিবেন। 

কিন্তু দয়ালদাস-বাবার দর্শন লাতের পর কৃষ্ণানন্দ এ প্রসঙ্গ আর 

উত্থাপন করিতে পারিলেন না । বহুতর ধন্মপ্রসঙ্গ সেখানে চলিতেছে । 

তিনি ভাবিলেন, -আমার কি ভ্রাস্ত বুদ্ধি, গুরু মহারাজের কাছে 

এসে ব্রহ্মতত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করবো, জীবন সমস্তার সমাধান জেনে 

নেব, তা নয়, কে কোথায় হারিয়ে গেছে তা নিয়ে চঞ্চল ভয়ে 

উঠেছি । এবার তাই শান্ত মনে ধন্মীলাপে নিবিষ্ট হইলেন। 

এমন সময়ে হঠাৎ কুষ্ণানন্দের মনে পড়িল অতাতের একটি 

ঘটনা । সে-বার গুরুদেব মুক্ষেরে অবস্থান করিতেছেন। সে সময়ে 

কলিকাতায় এক সন্ত্রান্ত ব্যক্তি তাহার চরণতলে লুটাইয়া কান্নায় 

ভাঙিয়া পড়েন, তাহার একমাত্র পুত্র কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া 
গিয়াছে, তাহাকে ফিরিয়া ন। পাইলে তিনি আর প্রাণে বাচিবেন না। 

গুরুদেবের প্রাণ গলিয়া গেল, আর্ত ভদ্রলোকটিকে হারানে! পুত্রের 
সন্ধান তখনি বলিয়া দিলেন। কিছুকাল পরেই পিতা পুন্রের মিলন 
ঘটিল। 

শ্রীকষ্ঠানন্দের মনে চিন্তার ঝলক খেলিয়। যায়, “অচেন। এক 
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দর্শনার্থীকে কপালু গুরুজী তার নিরুদিষ্ট পুত্রের সংবাদ জানিয়ে 
দিলেন। আর আমি তার প্রিয় শিষ্য আমার অন্তরের ছুঃখ কবি 
তিনি বুঝবেন না? গুরুজী অস্তধ্যামী এবং মহ! শক্তিধর মহাত্মা! | 
অন্নদাবাবুর জন্য আমি যে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছি, তা নিশ্চয়ই ছিনি 
উপলব্ধি করছেন। একটা কিছু তিনি করবেনই ।, 

এমন সময়ে দয়।লদাস-বাব! হঠাৎ তাহাকে প্রশ্ব করেন, “বেটা, 
তুমি কোন্ পথ দিয়ে আমার ছাউনিতে এসেছো ? এবার ফিরবে 

বা কোন্ পথে ?” 

“বাবা, কনখলের পথ ঘুরে সাধূদের মণ্ডলী দেখতে দেখতে আমি 
এসেছি । সেই পথেই বাসায় ফিরবো বলে ভাবছি।”_ নিবেদন 
করেন কৃষ্ণানন্দ | 

“না বেটা, তুমি ও পথ দিয়ে যেয়ো না। সামনের নৌসেতু পার 
হয়ে ভামগড়া দিয়ে চলে যাও ।” 

“বাবা, ও পথটা আমি চিনিনে । তাই ভাবাঁছি-_-” 
“না-না, বেট! এ পথেই তুমি অবশ্য যাবে । পথ না চিনলে কি 

আসে যায়? একটু জিজ্বাসাবাদ ক'রে নিও।” 
গুক মহারাজের এই আদেশ কৃষ্খানন্দ শিরোধাধ্য করিলেন, 

ভীমগড়ার পথ ঘুরিয় ২ »লিলেন নিজ বাসস্থানের দিকে । কিছুটা 
পথ অগ্রসর হইতেই দেখিলেন, বন্ধু অন্নদ! উদ্ভ্রান্তের মত পথের 
পাশে বসিয়া আছেন। শরীর তাহার অসুস্থ ছিল, তারপর লোকের 
ভীড়ের চাপে মাথা ঘুরিয়।৷ পড়িয়া! যান। .এই ছুইদিন অবর্ণনীয় কষ্টে 
তাহার কাটিয়াছে। কৃষ্ণানন্দ তাহাকে দেখা মাত্র ছুটিয়। গিয়া জড়াইয়! 
ধরেন, সন্তপণে তাহাকে বাসায় নিয়। গিয়া! হাফ ছাড়িয়। বাচেন। 
এবার বুঝিলেন, বিপন্ন অন্নদাকে উদ্ধার করার জন্যই অন্তর্ধ্যামী 
গুকদেব ভীমগড়ার পথ সম্পর্কে এত জেদ করিতেছিলেন। 

দয়ালদাস-বাধার আশ্রয় নিবার পর হইতে অনেক ছোটখাটো 
ব্যাপারেও কষ্ণানন্দ তাহার উপর নির্ভর করিতেন । বাবাও এই 
নবীন তপন্বীকে সদৃগুর মহিমা উপলব্ধি করানোর জন্য মাঝে মাঝে 
প্রয়োগ করিতেন নিজের অলৌকিক শক্তি । 
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কুস্তমেল। তখন ভাডিয়! গিয়াছে, সাধু-সন্ন্যাসী ও যাত্রীরা সবাই 
দলে দলে হরিদ্বার ত্যাগ করিতেছেন। তখনকার দিনে হরিদ্বার 

অবধি ট্রেন হয় নাই | গরু ঘোড়া বা! উটের গাড়ী নিয়া সাহারাণপুরে 

গিয়! যাত্রীর! ট্রেন ধরিত| শ্রীকৃষ্ণানন্দ ও তাহার সহযাত্রীর যান- 

বাহন কেন্দ্রে আসিয়। দেখিলেন, সব গাডীই ভাড়া হইয়া গিয়াছে । 
একখানিও অবশিষ্ট নাই | অথচ সেইদিনই রওন। না হইলে কোন 

কোন সহযাত্রীকে অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হইবে | 

বৈশাখের মধটাহ্ু । চারিদিকে প্রচণ্ড পৌদ্র খা খা করিতেছে । 

এ সময়ে পদক্রজে সাহারাণপুরে যায়৷ অত্যন্ত বিপজ্জনক । সঙ্গীর 
সবাই মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন। 

'অনন্যোপাষ হইয়া কৃষ্তানন্দ স্মরণ করিসেন গুরু মহারাজকে । 

ক্ষুদ্র হোক, বৃহৎ হোক, জীবনের যেকোন সমস্যার জন্যই যে শ্রীুরুব 

কৃপার উপর তান নির্ভর করিয়া আছেন । অচিরে দয়ালদাস-বাবাব 

প্রেমঘন মৃত্তিটি তাহার মানসপটে ভাপিয়! উঠিল, ছুশ্চিস্তার মেঘ এক 

নিমেষে কোথায় উড়িয়া গেল। সঙ্গীদের আশ্বাস দিয়। তিনি কহিলেন, 

“আপনার। সাহারাণপুর যাওয়া নিয়ে আর ভাববেন না। অচিরে 

এ বিপদ থেকে আমরা উদ্ধার পাবে] 1” 

সহযাত্রীর। তাহার কথ! শুনিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়। আছেন, 

এমন সময়ে এক অপরিচিত পাণগ্রাবা ভত্রলোক সেখানে আসিয়া 

উপস্থিত । কৃষ্ণানন্দকে সসন্ভ্রমে অভিবাদন করিয়। কহিলেন, 

“মাপনার। কোথ। থেকে আসছেন ? কোথায়ই ব। যাবেন, বলুন তো 1” 

উত্তর হইল “মুঙ্গের থেকে এসেছি, যেতে চাই সাহারাণপুবে। 

কিন্ত কোন গাড়ী আমর। যোগাড় করতে পারিনি |” 

“তাই নাকি? আচ্ছ।, আপনার! নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করুন | 

বিকেল চারটায় আমি গাড়ী নিয়ে আমবো আপনাদের জন্ত ।৮ 

যথা সময়ে ভদ্রলোকটি একটি ঘোড়ার গাড়ী যোগাড় করিয়া 

সেখানে উপস্থিত হন, কৃষ্ণানন্দ ও তাহার সঙ্গীদের অতি যত্ব সহকারে 

তাহাতে তুলিয়া দিয়া রওন। করেন সাহারাণপুরের পথে। 
কোথা হইতে কেন এই অপরিচিত পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আবির্ভ্ত 
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হইলেন, কেনই বা' গ্রীন্মের গরমে ছুটাছুটি করিয়া গাড়ী সংগ্রহ করিয়া 

আনিলেন, তাহা রহস্যময় । 

কৃষ্ণানন্দ কিন্তু উপলব্ধি করিলেন, কপালু গুরু মহারাজের মমৃশ্য 
হস্তটি সঞ্চালিত হইয়াছে এই আগন্তকের মধ্য দিয়া, নির্ভরশীল শিষ্যকে 

তিনিই আজিকার বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। 

উত্তর ভারতের কয়েকটি প্রধান তীর্থ পবিভরমণ করিয়। সে-বার 

কৃষ্ণানন্দ বিহারের ত্রিহুত অঞ্চলে ফিরিয়। যাইতেছেন। বাড শামক 
স্টেশনে তাহাকে গাড়ী বদলাইতে হইবে ' এ কয়দিন দীথ রেলপথ 

জমণ করিয়া আসিয়াছেন, শরীর বড় কলা ভত্নিধে। কখন হগাৎ 

ঘুমাইয়। পড়িয়াছেন ' 
হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়। গেলে দেখিলেন, ট্রেনটি ধীরে ধীবে একটি 

স্টেশন ত্যাগ করিতেছে ! সহ্যাত্রীদেন জিজ্ঞাস! করিয়া জানিলেন, 

এটি বাড় স্টেশন এনং তরিকত অঞ্চলে যাহতে হলে এখা/নঈ গাডা 
বদল করিতে হয়। 

কৃষ্ণানন্দ ধড়মড কারয়া উঠিয়া বানলেন ! ক হতে অক্ফুট 

স্বরে নির্গত হইল, “হায় গুরুদেব, একি বিপদে আমি পড়পাম। 

বদল না৷ করতে পারলে অনেক ঘুরে আবার এ পথে আনায় ফিরতে 

হবে, অনেক কিছু জকরী কাজ হয়ে যাবে বানচাল ৷” 

কি আশ্চধ্য। সঙ্গে সঙ্জই শোনা গেল এঞ্রিনের একট। ভয়ঙ্কর 

শব্দ, এবং গাড়ীটিও ধীরে ধীরে থামিয়! গেল ৷ তখন অবধি কিন্তু উহা 

প্র্যাটফরমের সীমানা ত্যাগ কবে নাই । এই স্থুযোগে কুষ্খানন্দ 

মালপত্র নিয়৷ গাড়ী হইতে নামিযা পাঁড়লেন। গাড় ও ড্রাইভারদের 

মধ্যে ততক্ষণে ছুটাছুটি শুরু হইয়া গিয়াছে। কয়েক মিনিট পরে 

এজিন ঠিত করিয়া নিয়া গাড়ীটি আবার ধাবিত হয় গন্ভবা পথে । 

কৃষ্ণানন্দ বুঝিলেন, গাড়ীর ইঞ্জিন বিকল হওয়ার পশ্চাতে রহিয়াছে 
তাহার গুরু মহারাজেরই করুণ লীলা । শিষ্যের রেশ নিবারণের 

জন্যই যোগবিভূতি আজ এই সময়ে তিনি প্রকটিত করিলেন। 
তাছাড়া, এই ঘটনার মধ্য দিয়! শিষ্যের হাদয়ে চিরতরে অঙ্কিত করিয়। 

দিলেন তাহার আশ্রিত বাংসলোোর স্বরূপটি। 
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কয়েক বৎসর পরের কথা । পরমহংস দয়ালদাস-বাবা সে-বার 

তাহার মগ্ডলী নিয়া পদত্রজে দাক্ষিণাত্যের অন্যতম প্রধান তীর্থ 

তিরপতিতে চলিয়াছেন বালাজী বিগ্রহ দর্শনের জন্য | তাহার খদ্ধি 

সিদ্ধির প্রসিদ্ধি ইতিমধ্যেই সাধু-সন্স্যাসীদের মধ্যে ছড়াইয়া গিয়াছে । 
তাই অপর সম্প্রদায়ের বন্ছু সাধুও তাহার সঙ্গ নিয়াছেন। ফলে 
পরমহংসজী একটি বড় জমায়ে নিয়াই পথ চলিতেছেন। 

সেদিন কিছুদূর যাওয়ার পর দেখ। দিল এক বিস্তৃত বনাঞ্চল । 
লোকালয় এদিকে খুব বেশী নাই । দয়ালদাস-বাব! সঙ্গীদের ডাকিয়া 

কহিলেন, “এখানকার গ্রামের লোকেরা সঙ্জন, সাধুদের জন্য তাহার! 

ভাণ্ডার! দিয়াছে । তোমর। সবাই আজ ভাল ক'রে ভোজন সেরে 

নাও। আগামী কাল অন্ন মিলবে না।” 

ঠিক তাহাই ঘটিল। পরদিন গহন অরণ্য পথে কোন জনপ্রাণীর 

সাক্ষাৎ মিলিল না। সার! দিনের পথ চলার পর সাধুর! ক্লান্ত হইয়। 
পড়িয়াছেন, ক্ষুৎপিপাসায়ও সবাই কাতর । তাহাদের মলিন মুখ দেখিয়া 

দয়ালদাসজী তাহার ধ্যানাঁসনে গিয়া বসিলেন। ব্রহ্মলীন গুরুদেব 

ঠাকুরদাস মহারাজকে মনে মনে স্মরণ করিয়! প্রার্থনা জানাইলেন, 

“বাবা, এতবড় একটা সাধু জমায়েৎ আমার সঙ্গে আজ চলছে, অথচ 
আহার সংগ্রহের কোন সম্ভাবন। নেই । এরা সবাই যে আমার উপরই 

ওর ক'রে আছে । তুমি কুপা ক'রে এর একটা বিহিত করো |” 

সঙ্গে সঙ্গে দয়ালদাসজীর মাননপটে ভাসিয়! উঠিল একটি বিরাট 
বৃক্ষ, উহার শাখায় থরে থরে সজ্জিত রহিয়াছে সুন্বাহু ফল। 

আসন হইতে উঠিয়। আসিয়া তিনি সেবক শিষ্যদের বলিলেন, 
“তোমরা আশেপাশে শিগগীর একটু তল্লাসী চালাও তো! । আজ 
বৃক্ষই হবেন আমাদের ভোজন দাতা । গ্ভাখো কোথাও কোন বৃক্ষে 

স্থপক্ক ফল রয়েছে কিনা ।” 

খোজাখুঁজি তখনই শুরু হইয়া গেল এবং কিঞ্চিৎ দূরে সন্ধান 
মিলিল একটি বৃহৎ আত্মবৃক্ষের, সত্যই অজভ্র সংখ্যক পাক ফল 

উহাতে ঝুলিয়া রহিয়াছে । সঙ্গীরা এসব আন্ত তোজন করিয়াই 
সেদিন ক্ষুংপিপাস! নিবৃত্ত করিলেন । 
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সাধুরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, এই আত্ম ফলিয়াছে নিতান্ত 

অসময়ে | তাছাড়া, এই বিরাট বনে একটি ছাড়া আর কোন আত্রবৃক্ষ 
বর্তমান নাই । সকলেই বুঝিয়া নিলেন, ইহা পরমহংস দয়ালদাসজীর 
যোগবিভূতিরই এক নিদর্শন । 

পরমহংস দয়ালদাস-বাব! তাহার জমায়েৎ নিয়া কয়েকটি তীর্থ 
ঘুরিয়াছেন। এবার রওন। হইয়াছেন সেতুবন্ধ রামেশ্বরের দিকে । 
পদত্রজে সবাই চলিয়াছেন । একটি দীর্ঘ প্রান্তর অতিক্রম করার 

পর নৃূর্ধ্য অস্তমিত হইল । নিকটে কোথাও গৃহস্থদের গ্রাম নাই 
যেখানে আশ্রয় নেওয়া যাইবে । পথে কেবলি পড়িতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুণ্র 
বন আর কণ্টক ও প্রস্তরময় দুর্গম পথ । কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারময় রাত্রি, 
তদুপরে আকাশ ব্যাপিয়া শুরু হইয়াছে মেঘের ঘনঘটা । জমায়েতের 
সাধুর অতি কষ্টে ছর্গম পথ দিয়া চলিয়াছেন, কাট! ও প্রস্তরের ঘায়ে 
অনেকেরই পা হইয়াছে ক্ষত বিক্ষত। অন্ধকার গাঢ় হওয়ায় পথের 
নিশানা বার বার তুল হইতেছে ? সাধুরা মাঝে মাঝে পরস্পর হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া আরও বিপদে পড়িতেছেন। এই ঘোর বিপদে সবাই 

দয়ালদাস-বাবার কাছে মিনতি জানাইতে থাকেন, “বাবা, আপনার 

আশ্রয়ে থেকেও একি সঙ্কটে আজ আমর! পড়েছি ! একেই দেহ পথ- 

শ্রমে অবসন্ন । তার ওপর ঘন অন্ধকারময় রাত্রিতে শোন! যাচ্ছে 

মেঘের গর্জন। আপনি আমাদের প্রতি একটু দৃষ্টি দিন।” 
“তোমর! সাধু, সব কিছু ভার পরমাত্মায় স্স্ত করেছে! । তোমরা 

বিপদের মুখে এমন অধীর হবে কেন? পরমাতআ্মাকে ডাকো, কৃপ৷ 

তিনি অবশ্যই করবেন ।”__নিধিবকার চিত্তে প্রশাস্ত কণ্ঠে দয়ালদালজী 
কথা কয়টি বলিলেন | ইহার অব্যবহিত পরেই দেখা দিল বিপদভগ্রন 

পরম প্রভুর কৃপা-সঙ্কেত। 
"অকস্মাৎ সাধুগণ দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে একটি উজ্জ্রল 

আলোক জলিয়া উঠিল, এবং প্রায় সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইল, যেন 
একজন স্ুল কচলবর উলঙ্গ পুরুষ হস্তে প্রদীপ্ত মশাল লইয়! নাচিতে 
নাচিতে মণ্ডলীর অগ্রে অগ্রে চলিতেছেন, আর একজন কৃষ্ণবর্ণা 
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বিবমন। নারী তাহারই তালে তালে নাচিতে নাচিতে তাহারই সঙ্গে 
সঙ্গে চলিতেছেন। সাধুগণ আলো! দেখিয়। আহলাদিত হইলেন ; 

এ আলোকের ছটায় পথ দেখিয়া মশালধারীর পশ্চাতে পশ্চাতে 

চলিল্েন। প্রায় তুই ক্রোশ এই আলোকের ছটায় সাধুগণ অক্রেশে 

গমন করিলেন । তাহার পর অকস্মাৎ আলোটি নিবিয়া গেল । যিনি 
কুপ। করিয়া আলো দেখা ইতেছিলেন, তাহাকে আর দেখা গেল না। 

দিগন্ববী নাণীও কোথায় গেলেন, তাহার সন্ধান পাওয়! গেল না। 
“সাধুগণ দেখিসেন, তাহারা একটি গ্রামের মধ্য আসিয়া 

পৌছিয়াছেন। তথায় থাঁকিবার আশ্রয় পাইলেন, অমনি মুষলধারে 
বুষ্টি আরস্ত হইল | 

“নিধিবদ্ধে সাধুগণ গ্রামে পৌছিয়। স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
সহারাজ,--আলো। ধরিয়া আসিল কে? 

“ম্বামীজী বলিলেন, “তোমর। কি চিনিতে পার নাই? সাধুগণ 

কাতর হইয। ডাঁফ্িলে যি'ন অভয় দান কবিয়া থাকেন, 'জক্ত ডাকিলে 

যিনি ভক্তের ছুঃখ দূর না করিয়া থাকিতে পারেন না, এ যে সেই 

হরপার্বহী। সাধুদিগের হৃদয় ভক্তের সখার ম্মতুক্ু কপার পরিচয় 
পায়। প্রেমে পুলকিত হষঈটল১1৮ 

পাঞ্জাব প্রদেশে ছিল পরমহংস দয়ালদাসজীর গুক-স্থল এবং 

জন্মস্থান। তাই স্বাভাবিকভাবে বহু পাঞ্জানী সাধক তাহার. উজ্জল 
ন্যক্তিত্বের আকর্ষণে মগ্ডলীতে আনিয়। আশ্রয় নিত, সন্াস দীক্ষা 
নিত তাহার নিকট হইতে । 

মণ্ডলী সঙ্গে নিয়া দয়ালদাস মহারাজ সেবার কিছুদিনের জন্য 

লাহোরে অবস্থান করিতেছেন। জিজ্ঞাস ও মুমুক্ষুদের সঙ্গে নান! 
প্রশ্নোত্তর চলিতেছে । নবাগত সন্ন্যাসী কহিলেন, “বাবা, আমরা 

শুনেছি, আপনি অপনার গুরুর কাছে যোগসাধনায় সিদ্ধ হয়েছেন, 
মাবার বেদাস্তের আত্তত্বও হয়েছে পরিজ্ঞাত। আজকাল তো 

্বাপনি বেদাস্ততত্বের শিক্ষাই বেশী দিয়ে থাকেন।| সাধন পথের 

১ লিদ্ধাবধৃত দয়ালদাস স্বামী ; শ্রীমৎ আনন্গ ব্বরূপ 
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আমরা নৃতন পথিক ৷ কৃপা ক'রে আমাদের বলুন, কোন্ পথ আমর! 
অন্ভুমরণ করবো |” 

বাবা উত্তরে কহিলেন, “আমার ওপর আমার গুরুর কৃপা ছিল 

অপরিমেয়। তিনি সর্ধ সাধনায় পার্ঙ্গম ছিলেন, সর্বৰ দর্শনে ছিল 

তার অসামান্য অধিকার । বালক কালে যোগসাধন। ও যোগসিদ্ধির 

উপর আমার প্রবণতা দেখে, সেই পথেই আমায় করেছিলেন তিনি 

পিদ্ধষ্ঠাম। তারপব তেদাস্তের আত্মজ্ঞানের পরম পথটি মামায় 

তিনি প্রদর্শন করেন, তার কৃপায় জাবন মামার ধন্ত হয়। আমি 

নিজে সাধনার সব পথ অশ্রসরণ করেছি, অনেক কুচ্ছ, অনেক তপস্তা 
করেছি । সেই মাভন্ঞর্ত। থেকে তোমাদের বলছি, আজকের দিনের 

শান্ুষেন পক্ষে যোগ সাধনার পথ বড কঠিন। বরং সংযম ও ত্যাগ 

?বরাগোর পথে থকে গারা চিত্তের মল অপসারণ ঝকক নিত্য 

মাণ্ত্য বস্তুর বিচার করে মাত্মাকে উপলব্ধি করুক । ভাই হবে 

ভাপ বর্তমান জীবনযাত্রার পক্ষে অনুকুল প।ধনা। এই জন্যই 

সবব লাধারণের কাছে বেপান্তের উপদেশই আম দিই |” 

নবীন সন্ন্যালীদের অনুরোধে বাবা বেদান্তের কয়েকটি মুলতন্ব 
এ সময়ে বিশ্লেষণ করিলেন। তারপর কিছুক্ষণ মৌনী থাকিয়া 

কহিলেন, “্প্ত বেটা, তোমর। গৃহস্থ নও, সন্যাসী। মোক্ষের জন্য 

সর্বন্য ত্যাগ ক'রে পথে বেরিয়েছে | একটা কথ। মনে রেখো । শুধু 

বেদান্ত শ্রবণে আত্মসাক্ষাৎকার ত্বরান্বিত হবে না| এজন্য চাই নিত্য 

অভ্যাস, নিত্য নিদিধ্যাসন । জানতো, বিধেক চুড়ামণি বলেছেন, 
শ্রুতেঃ শতগুণং বিদ্ান্মননং মননাদপি 

নিদিধ্যাসং লক্ষগুণমনস্তং নিবিকল্পকম্॥ 

_-বেদাস্ত শ্রবণ অপেক্ষা মনে মনে বেদাস্তসিদ্ধান্তের চিন্তন করার ফল 

শতগুণ বেশী, তা অপেক্ষা লক্ষ গুণ ফলপ্রদ হচ্ছে আত্মায় নিদিধ্যাসন 

অভ্যাস করা, পরমাত্মায প্রলীন হয়ে নিধিকল্প সমাধিতে চলে 

যাওয়ার ফল হচ্ছে অনস্তগুণ | 

“অপোরোক্ষানুভূতি-তেও রয়েছে সেই একই কথা।_ প্রতিনিয়ত 
নিদিধ্যাসনের অভ্যাস ব্যতীত সচ্চিদানন্দ পরমাত্ার প্রাপ্তি হয় না। 



২২৪ ভারতের লাধক 

অতএব মুমুক্ষু পুরুষকে আত্মকল্যাণের জন্য সদাই রত থাকৃতে হবে 
ত্রন্মধ্যানরূপ নিদিধ্যাসনে |” 

তত্ব প্রসঙ্গ শেষ হইলে জনৈক সেবক জিজ্ঞাসা করেন, “বাবা, 

আপনি কাল বলেছিলেন, এখানকার ডের! ভাগ্া এবার' ওঠাতে 
হবে-__এসম্বন্ধে আর তো কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন ন11৮ 

দয়ালদাসজী উত্তর দেন, “হ। বেটা, এবার আমর! চলার পথে। 

কিন্ত ছটি লোকের জন্য যে আমায় অপেক্ষা করতে হচ্ছে । তাই তো, 
তার! যে এখনো এসে পৌছুলে। না।” 

“কাদের আস্বার কথা মহারাজ? কোন পুরোনো ভক্ত ?” 
সেবকটি স্বাতাবিক ওতসুক্য নিয়৷ প্রশ্ন করে। 

সঙ্গে সঙ্গে অন্তরমুখীন হইয়া যান দয়ালদাস-বাবা | আপন মনে 
নিম্নন্বরে কহিতে থাকেন, “আহা, বেটা! কতদূর থেকে ছুটে আসছে। 
শান্ত ক্লাস্ত হয়ে পড়েছে । প! ছটে! হয়েছে ক্ষত বিক্ষত । হ্যা, 

প্রাণে যখন বৈরাগ্যের আগুন জ্বলে, মানুষ তখন এমনি ব্যাকুল! 
নিয়েই এগিয়ে আসে।” 

উপস্থিত শিষ্য ও মেবকের! বাবাকে চাপিয়া ধরিলে আসল 

কথাটি এবার তাডিয়া৷ বলিলেন, “লাহোর থেকে অনেক দূরের পথ, 

সতানা গ্রাম থেকে আসছে মুন্ন। সাহুকার | এ শরীরের দর্শন আগে 
সে কখনে। পায়নি, মন তার উতল হয়ে উঠেছে বেশ কিছুদিন ধরে । 
স্বপে দেখেছে, এখান থেকেই পাবে সে তার সন্ন্যাস দীক্ষা । তাই 

জীবন পণ ক'রে সে ধাবিত হয়েছে । এমন বৈরাগ্যের উদয় যার 

হয়েছে, তাকে ঠেকানো কঠিন । তাই তো! এখানে অপেক্ষা করছি। 

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দয়ালদাস-বাবার তাবুর সম্মুখে আসিয়। 
দাড়ায় সেই বৈরাগ্যবান্ মানুষটি, কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়ে তাহার 
চরণ-তলে । বার বার নিবেদন করে নিজের প্রাণের আকাঙ্ষ। ৷ 

সেই দিনই এক শুভ লগ্নে দয়ালদাসজী এই নবাগত মুযুচ্ষুকে 
দান করেন সন্স্যাস দীক্ষ! । নব নামকরণ করেন- দয়ানন্দ স্বামী । 

গুরুর নির্দেশে বৈরাগ্যময় তপস্যা শুরু করিয়া! দয়ানন্দজী উত্তরকালে 
পরিণত হন এক সার্ঘকনামা সাধকে । কাশীতে দীর্ঘদিন তিনি 
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অবস্থান করেন, তারপর দয়ালদাস-বাবার প্রিয় শিষ্য ও মগ্ডলী-নেতা 

স্বামী আনন্দপ্রকাশজীর সঙ্গে থাকিয়! উত্তরভারতের নান। তীর্ধে 

গুরুর ইপ্সিত কর্ম অন্নদানত্রতে নিজেকে নিয়োজিত করেন । 
অস্তর্যযামী মহাপুরুষ দয়ালদাস-বাবা অপর যে লোকটির জন্য 

লাহোরে সেদিন অপেক্ষ। করিতেছিলেন, এবার সেও আসিয়৷ 

উপস্থিত হয়। লোকটি জাতিতে জাঠ, বাড়ী লাহোরের অনতিদূরে 
গোছীর্গাওএ। দেশে তাহার চাষবাসের ভাল খামার আছেঃ বেশ 

সঙ্গতিসম্পন্ন লোক । কিন্তু একমাত্র কন্ঠাটিকে নিয়া এই জাঠ 

জোতদার বড় বিপন্ন হইয়৷ পড়িয়াছে। কন্যাটি উন্মাদ রোগগ্রস্তা, 
ডাক্তার কবিরাজ ডাকাইয়। দীর্ঘদিন তাহার চিকিৎসা করানে। 

হইয়াছে, কোন ফল হয় নাই। গোছীর্গাও-এর বনু লোক সম্প্রতি 

পরমহংস দয়ালদাস-বাবাকে দর্শন করিতে আসিয়াছে । তাহাদের 

মুখে বাবার যোগবিস্তৃতির খ্যাতি শুনিয়াছে এই জাঠ। তাই উন্মাদ 
কন্ঠার রোগমুক্তির প্রার্থনা নিয়! সে ছুটিয়া আসিয়াছে । 

দয়ালদাসজীর চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া আর্ত ভক্তটি কাদিতে 
কাদিতে বলে, “বাব!, এই কন্তাটি ছাড়া সংসারে আর আমার আপন 
বলতে কেউ নেই | আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে কয়েক বৎসর যাবৎ | 

শুধু এই কন্ঠাটিকে অবলম্বন ক'রে আমি দিন গুজরান করছি । আজ 
ক' বৎসর হ'লো সে উন্মাদ হয়ে গিয়েছে । এখন সব চিকিৎসার 

বাইরে | আপনি কৃপা ক'রে তাকে রোগমুক্ত করুন সেই সঙ্গে 
আমার প্রাণও রক্ষা করুন ।” 

দয়ালদাসজীর চোখ ছুটিও অশ্রু ছলছল হইয়া উঠিয়াছে। ন্েহ 

পর্ণন্থবরে কহিলেন, “বেটা, তোমার জন্যই যে আমি আজ এখানে 
অপেক্ষা করছি। আমার তো! এর আগেই লাহোর ছেড়ে যাবার 

কথা ছিল । ওঠো, এবার শাস্ত হয়ে বসো, আর কেঁদো না| তোমার 

কন্া আমার অপরিচিত1 নয়। তার পূর্বধ জন্মের খবর আমি রাখি। 

আসলে উন্মাদ রোগে সে ভুগছে না। তোমার ডাকার কব্রেজরা 

ভূল করেছে, অসুস্থতার কারণ ধরতে পারেনি ।” 

“সে কি মহারাজ! তাহলে-__" 
১০ম-১৫ 
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“হা, বেটা, তোমার কন্তা হয়ে যে জন্মগ্রহণ করেছে, পুর্ব জন্মে 
সে ছিল যোগত্ষ্টা সাধিক1। এ জন্মের গোড়াতেই তার পূর্বব স্মৃতির 
কিছুটা! উদয় হয়েছে, পুর্ব্বের যোগসিদ্ধির অন্ুভূতিও স্ফুরিত হবার 
অবকাশ খুঁজছে । তোমার কন্যা উন্মাদ নয়, সে ভুগছে যৌগজ 

ব্যাধিতে । আমি আশীর্বাদ করছি, আজ থেকে সে ভাল হয়ে উঠবে, 
খুজে পাবে সে নিজ সাধনার ভিত্তিভূমি 1” 

আর্ত জাঠ ভক্তটির হৃদয় হইতে পাষাণ ভার নামিয়া যায়। 
করজোড়ে সে নিবেদন করে, “মহারাজ, আপনার অসীম কপার কথা 

এতদিন লোক মুখে শুনে এসেছি, এবার তা নিজে অনুভব করে 

ধন্য হলাম। মহারাজ আর একটু কৃপা এ 'অধমকে করুন । আপনার 
চরণামৃত আমায় দিন, গোছীগগাঁও-এ ফিরে গিয়ে আমার কন্যাকে 

তা পান করাবে। |” 

“বেটা, তার কোন আবশ্বক নেই। তবে একটা কাজ তুমি 
করবে । তোমার গৃহে একটি ছোট শিবমন্দির তৈরী ক'রে দাও, 
তোমার কন্যা শিব বিগ্রহের পূজো ও জপধ্যান নিয়ে থাকুক । আমি 
আবার আশীব্বাদ করছি। তার পুর্ষ জন্মের সাধন! এবার সার্থক 
হয়ে উঠুক, মোক্ষের পথে সে এগিয়ে যাক্।” 

ভক্ত জাঠটি আনন্দে বাবার এই নির্দেশ মানিয়! নেয়। তারপর 
বনু কাকুতি মিনতির পরে দয়ালদাস মহারাজের চরণামত সে সংগ্রহ 

করে, রওনা হয় স্বগ্রামের দিকে। 
“অন্নদানে বাব। দয়ালদাসের ক্ষমতা। অদ্ভুত ছিল। অন্নাি 

প্রস্তুত হইলে তিনি শুধু একবার সেই সমস্ত স্বয়ং দর্শন করিতেন ও 

সদ্গুরুর কপ প্রার্থনা পুর্ববক সাধুদিগকে পরিবেশন করিবার অঙ্কমতি 

দিতেন। জান! নাই শুন! নাই, অনাহৃত, রবাহৃত কত লোকই ঘে 
ভোজন করিতে বসিত তাহার সীম! নাই | কিন্ত কখনও কোন দিনও 
স্বামী দয়ালদাসের ভাগ্ডারে অন্নের ন্যুনতা৷ হয় নাই। একবার 
হৃধীকেশে সাধু ভোজনকালে যতগুলি সাধুর অন্ন প্রস্তুত ছিল, 
তদতিরিক্ত অন্যন আট শত সাধু উপস্থিত হইলেও সেই অল্নেই 
সকলের পরিপুত্তি হইয়াছিল, বরং কিছু অন্ন উদ্তও ছিল। 
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“তিনি যে তীর্থে বা যেখানে যাইতেন, তাহার নাম শুনিলেই 

দোকানদারগণ তাহার মণ্ডলীর জন্য যত দ্রব্য আবশ্যক হইত সমস্তই 
সরবরাহ করিত। মূন্্য কে দিবে, দোকানদার তাহা কখনও জিজ্ঞাস! 
করিত না । কোন চিঠা নাই, পত্র নাই, স্বামী দয়ালদাসের নাম 

শুনিলেই দোকানদার দ্রব্য দিতে কুন্িত হইত ন।। তিন হাজার, 
চার হাঞ্জার টাকার সামগ্রী দিল, 'শবু দোকানদার টাকার তাগিদ 

করিত না। তাহারা জানিত, স্বামীজী সেই স্থান ত্যাগ করিবার 

পূর্ব্বেই কেহ না কেহ সেই টাকা পরিশোধ করিবেই করিবে । বস্তুতঃ 
তাহাই ঘটিত | তজ্জন্ স্বামীজীকে বা দোকানদারকে কোন চিন্তাই 

করিতে হইত না। 

১২৯৭ সালের হরিদ্বার কুস্তমেলার শেষে যখন স্বামীজীর 
মণ্ডলীর স্থানাস্তরে যাওয়া স্থির হইল, তখন মগ্ুলীর একজন সাধু 

আসিয়া বলিলেন যে, দোকানদার প্রায় সাত-আট হাজার টাকার 

সামগ্রী যোগাইয়াছে, ভক্তগণ প্রায়ই তাহা পরিশোধ করিয়াছেন, 
কিন্ত এখনও আটশত টাক! তাহার বাকী আছে । 

স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন, _তজ্জন্ত তুমি উদ্বেগ করিও না, এ 

খণ পরিশোধ করিয়! তৃমি ছুইশত উদ্ংত্ব দেখিতে পাইবে । সাধু 

নীরব রহিলেন। 

অন্ত্ধ্যামী সিদ্ধ মহাপুরুষের বাক্য মিথ্যা! হইবে কেন? তাহার 

পরিদিন কোথা হইতে একজন ধনাঢ্য ভক্ত আসিয়। ত্বামীজীর চরণে 

এক হাজার টাক। ভেট দিয়! প্রণাম করিলেন, সকল লোকে দেখিয়। 

অবাক হইল | দোকানদারের আটশত টাক] পরিশোধ হইয়া 
সাধুদের জন্য হুইশত টাক! উদ্বত্ত রহিল।১* 

পরমহংস দয়ালদাস-বাবার মগুলীতে অর্থ সঞ্চয় করিয়। রাখার 

প্রথা নাই। যত্রআয় তত্র ব্যয়। সেবকেরা জানাইলেন, “বাবা, 

এই উদ্বংত্ত হুইশত টাক! নিয়ে কি করা হবে, আপনি নির্দেশ দিন ।” 
ভিন্ন মণ্ডলীর কয়েকটি প্রবীণ ও নবীন সন্ন্যাসী দূর দেশ হইতে 

মেলায় আসিয়াছেন, আশ্রয় নিয়াছেন দয়ালদাস-বাবার ছাউনিতে । 
১ সিদ্ধাবধৃত দয়[লঘান হ্বামী £ শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বরূপ । 
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দয়ালদাসজী তৎক্ষণাৎ তাহাদের কাছে ডাকাইলেন, শিষ্যদের আদেশ 
দিলেন, “উদ্বত্ত টাক! সম্পর্কে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। এই 

সাধুদের ট্রেনভাডা ও-থেকে দিয়ে দাও। তারপরে যে কটি টাকা 
বাচবে, তা দিয়ে ওদের ছ' একটি শাস্তরগ্রন্থ আর বহিব্বাম কিনে দাও 

দব ল্যাঠ! চুকে যাক্।” 

রাজপুতানা! আলোয়ারের প্রসিদ্ধ মোহাস্ত বাব! ভগবান্দাসজী 
এক সময়ে কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া দয়ালদাসজীর জমায়েতের সঙ্গে 

ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। সে-বার কুরুক্ষেত্রে এক 
এক বিরাট ধর্মমেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে । দয়ালদাসজীও সেখানে 
তাহার মণ্ডলী ও আশ্রিত সাধু সন্গ্যাসী নিয়। উপস্থিত। 

সাধু, দর্শনার্থী ভক্ত ও কাঙালীদের ভোজনের ঢালাও ব্যবস্থা | 
রোজ সহআধিক ব্যক্তিকে অন্রদান করা হইতেছে । এই সময়ে 
তাগ্ডারার সব ভার ছিল বাব! ভগবান্দাসজীর উপর | মেল! শেষ 

হইয়! গেলে দেখা গেল, ধনী শেঠ ও দর্শনার্থীদের প্রদত্ত সব টাক 
খরচ হইয়া গিয়াছে এবং দোকানদারদের প্রাপ্য টাকা সবটা তখনও 

শোধ কর! যায় নাই। ছুই হাজার টাকার উপর দেন! রহিয়। গিয়াছে । 

অথচ ছুই একদিনের মধ্যে তাবু ভাঙিয়া দেওয়া হইবে । 
তগবান্দাসজী ব্যস্তসমস্ত হইয়৷ তাই দয়ালদাসজীর সম্মুখে গিয়। 

উপস্থিত। কহিলেন, “মহারাজ, আমাদের সবাইকে তো এবার 

এ স্থান ত্যাগ করতে হবে । কিন্তু দোকান বাকীর টাকার তো৷ কোন 
ব্যবস্থা নেই। কি উপায় হবে ?” 

“টাকাট। এখানে ব্যয় করা হয়েছে কেন? সাধুদের জন্যই 

তো?” 
“আজ্ঞে হী |” ৃ 

“আমি তো আমার বেট! বেটার বিয়ের জৌলুষে খরচ করিনি ? 
তুমি এতো ছৃশ্চিন্তায় পড়েছে! কেন? সদ্গুরু সব সময়েই এ সব 
ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছেন, প্রতিদিন ত৷ প্রত্যক্ষও ক'রছে৷ | তবে এই 
চিত্তচার্চল্য কেন?” 
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ছুই দিন পরেই দেখা গেল, এক সিঙ্ধী বণিক কুরুক্ষেত্রে আসিয়! 
উপস্থিত। দয়ালদাস-বাবা এখনে! মেলা-ক্ষেত্রে রহিয়াছেন শুনিয়া 

তিনি ছুটিয়া আসিলেন। দগ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এই শেঠ ছুই হাজার 
টাকার একট! পু'টুলী বাব! মহারাজের চরণতলে রাখিয়া দিলেন । 

তৎক্ষণাৎ দয়ালদাস-বাব1 ভাগ্ডারার ভারপ্রাপ্ত কম্মী ভগবান্দাস- 
জীকে ডাকাইয়া আনিলেন । সহাসন্তে তাহাকে কহিলেন, “এই নাও 

বেটা, সদ্গুরু কপ! ক'রে এই টাক আজ পাঠিয়ে দিয়েছেন। 
দোকানদারদের প্রাপ্য টাকা এখনি পরিশোধ ক'রে দাও। তারপর 

আমিও মণ্ডলী নিয়ে অন্যত্র রওন। হই |” 

এই কুম্তমেলার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী, প্রবীণ সাধক, তারাপ্রসন্ন 
মুখোপাধ্যায় ধর্মপ্রচারক পত্রিকায় লিখেন £ 

“এই মহামেলায় রাজ রাজেন্দ্রবর্গের প্রতাপ অপেক্ষাও সন্যাসী 

সাধুগণের প্রভাব প্রবল বলিয়া! বোধ হইল। আশখড়াধারা মোহাস্ত- 
গণের সাজসজ্জ। প্রধান প্রধান রাজাদিগের অপেক্ষ। 'অধিক জাক- 

জমকের | হাতী, ঘোড়া, উট, নাগারা, দামামা, তুরী, ভেরী প্রভৃতির 

তুমুল ব্যাপার, এবং প্রত্যেক মাখড়ার সহত্র সহ সাধু, গৃহস্থ 

অভ্যাগতের অবিরত অন্নদান দর্শনে আমাদের হৃদয় উৎসাহ ও 

উল্লাসযুক্ত হইল । নাগা, আলেখিয়া, দঙ্গলী, অঘোরী, উদ্ধীবান্ু, 
নখী, ঠারেশ্বরী, পঞ্চতপা, মৌনব্রতী, শরশয্যী, কড়ালিঙ্গী, ফরারী, 
অস্তঘড়, গুদড়, সুখড়, রুখড়, ভূখড় কুখড়, উড়, ঘরবড়ী, ন্বর্ভঙ্গী, 

দশনা মীসন্ন্যাসী, দাছুপন্থী, নানকপন্থী, কবিরপন্থী, অবধৃত, ব্রহ্মচারী 
হংস, পরমহংস, খাকী, জটাধারী, কাণফাট। যোগী আদি কত শ্রেণীর 
কত সহত্র সহস্র সন্ন্যাসী যে আসিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না । 

দেখিয়! প্রাপ জুড়াইল, হৃদয় শীতল হইল । চক্ষু সফল ও মানবজগ্য 

পবিত্র হইল। . 

“এই মহা! মহধি মেলার যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই 
যেন ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, তপন্তা! ও ভক্তির ফোরারা ছুটিতেছে দেখিতে 
পাই। এই মেলা প্রাণ ভরিয়। দেখিলে সংসারের লীলাখেল। আর 



২৩৪ ভারতের সাধক 

তাল লাগে না, জীবের বৃথা মান অতিমান যেন কোথায় পলায়ন 

করে। 

“এবারে হরিছ।রে স্নান করিতে আসিয়। আর একটি অলভ্য লাত 

হইল। কুমার শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয়ের স্থুযোগ্য 
দীক্ষাগুর শ্রীমদবধূত দয়ালদাস ম্বামীজী মহারাজের দর্শন পাইয়া 

কৃতার্থ হইলাম । তিনি সমস্ত জনতার প্রাস্তবর্তা নির্মল সৈকতভূমিতে, 
তৃণাচ্ছাদিত কুটিরে আসন করিয়াছিলেন । তাহার সহিত শত শত 
পরমহংস অবধূত ভিন্ন ভিন্ন কুটিরে আসন করিয়া বাস করিতে- 
ছিলেন। তাহার ম্ুদীর্ঘ কায়া, উজ্জ্গ চক্ষু, প্রসন্ন বদন দর্শনে এবং 

গম্ভীর প্রেমাবেশপূর্ণ সম্ভাষণে হৃদয় মন পরিতৃপ্ত হইল। বহুদিনের 
পর তিনি তাহার দিগ্দেশ বিখ্যাত স্থযোগ্য শিষ্য কুমার পরিব্রাজককে 
(শ্ীকষ্তানন্দ স্বামী ) পাইয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং 
বহু শান্ত্রবেত্তা অন্যান্য স্রশিক্ষিত সন্যাসী শিষ্য মণ্ডলীর সহিত তাহার 

পরিচয় করিয়া দিলেন । 

“স্বামীজীর মগ্ডলীতে আমর কয়েকদিন পরিব্রাজক মহাশয়ের 

সহিত ভিন্ন ডিন্ন সময়ে গমন করিয়াছিলাম । যখনই যাই, তখনই 

দেখি কত কত শেঠ, সাহুকার, সর্দার, সাধু সন্্যাসী, মোহাস্ত, ত্যাগী, 
সংযোগী, স্ত্রীপুরুষ তাহাকে 'মনবরত দর্শন ও প্রণাম করিতেছে। 

তাহার মহত্ব, তাহার সিদ্ধি, তাহার সদয় ভাব দর্শন করিয়া শত শত 
শির তাহার চরণে অবলুষ্ঠিত হইতেছে, এবং ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়া 

আশ্চর্য্য হইলাম যে যিনি কাহারও বাটিতে গমন করেন না, তাহার 

আশ্রমে প্রত্যহ অন্যুন চারি সহস্র সাধু$ সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, উদাসী, 
হঃখী, কাঙ্গাল, আগন্তক, অভ্যাগত, পুরী মালপোয়৷ মোহনভোগ 

অন্নব্যাঞ্জনাদি তৃপ্তিপৃর্বক তোজন করিতেছে । ছুই বেল! ছুই প্রহর 
হইতে রাত্রি দশট। পর্যন্ত তাহার অব্পসত্রের দ্বার উন্মুক্ত । কিছু 

এবলিতে হয় না, কে যেন কোথা হইতে অর্থ ও সামগ্রী আয়োজন 
করিয়া দিতেছে । তাহাব জ্ঞানগন্ভীর ও প্রেমপুর্ণ বাণী যিনি একবার 
শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি প্রাণ মন খুলিয়! তাহাকে ভক্তি না করিয়। 
থাকিতে পারেন না। ধন্ তাহার তপঃশক্তি, ধন্য তাছার ভগবন্তক্তি | 
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যখনই যাই তখনই দেখি তাহার দরবারে হয় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, না হয় 

ভগবদ্ভজন, সংকীর্তন না হয় সদ্ধার্তালাপ হইতেছে । মুহুর্তমাত্র 
তথায় সময় অপব্যয়িত হয না।” 

১৩০* সালের ভাদ্র মাদ। দয়ালদাস মহারাজ এই সময়ে 
কয়েকদিনের জন্য বারাণসীতে আপিয় উপস্থিত হন। সঙ্গে তাগ্গার 

রহিয়াছে প্রায় হিনশত সাধুব এক বরাট দল । অসি ঘাটের নিকটে 

এক আতকুণ্জে ঠাবু খাটানো হইয়াছে । তাহার দশনের জন্য ভীড় 
করিয়াছে হাজার হাজার ভক্ত নরনারী। কেহ তাহার চরণে 

প্রণিপাত করিয়া অর্থ দিতেছে, কেহ দিতেছে বস্ত্র, ফলমূল ও মিষ্ট 
দ্রব্যাদি | ত্যাগ বৈরাগ্যের মূর্ত বিগ্রহ দয়ালদাসজী তৎক্ষণাৎ এই 
সব ভেটদ্রব্য বিতরণ করিয়! দিতেছেন সাধু সন্ন্যাসী ও দীনহুখীদের 
মধ্যে । | 

এই সঙ্গে সমাগত সাধু সঙ্জন ও গৃহস্থদের দিতেছেন তিনি 
শানপ্্রের উপদেশ | বার বার কহিতেছেন, “ছ্ংখের চিরনিবৃত্তি যদি 
চাও সত্যকার আনন্দ যদি লাভ করতে চাও, তবে অনিত্য বস্তু 

ত্যাগ করো, ভোগনুখকে দাও দূরে সরিয়ে । সদাই স্মরণে রাখে 

“অহং ব্রহ্ষাম্মি -এই পরম তত্ব। তুমি সেই সং-চিৎআনন্দময় 

ব্রচ্ধ ছাড়া মার কিছুই নও | বাসনা আর মায়া মমতার ফলে চিত্তে 

তোমার মল জমে গিয়েছে | ত্যাগ বৈরাগ্যের সাধন! কারে, নিত্য 
অনিত্য বস্তুর বিচার ক'রে এই মলকে দূরীভূত করো, পরম চৈতম্ময় 
আত্মন্ূর্য্য ভাম্বর হয়ে উঠবেন তোমার সাধনসন্তায় ।” 

তক্ত দর্শনার্থীর। বিশ্মিত হইয়। দেখে পরমহংস দয়ালদাস-বাবার 

ছাউনিতে শুধু তাহার অনুগামী শিষ্েরাই নয়, অপর সম্প্রদায়ের 
সাধুরাও পরম আনন্দে ও শাস্তিতে বসবাস করিতেছেন। ভিন্ন 

সম্প্রদায়ের এই সব সাধু সন্ন্যাসীর! দয়ালদাসজীর ব্যক্তিত্ব ও প্রেষ্র 
আকর্ষণে বীধা পড়িয়া গিয়াছেন। তাই তাহার দিব্য সঙ্গ লাভের 
জন্ত তাহার! এত ব্যাকুল | দয়ালদাসজীও এই সাধুদের ভালবাসেন 

নিজের মণ্ডলীর শিষ্য তক্তদের মত। 
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দয়ালদাস-বাবার স্বনামধন্য বাঙালী শিবা কৃষানন্দ স্বামীর স্থায়ী 

বাসস্থান বারাণসীতেই। আরাধ্য গুরুদেবের আগমনে তাহার 

আনন্দের অবধি নাই। প্রতিদিনই অসিঘাটের বাগানে গিয়া তিনি 
গুরুদেবের চরণ দর্শন করেন, তাহার শ্রীমুখে বেদাস্তের তত্বালোচনা 
শ্রবণ করিয়া ধন্য হন। কুষ্ণানন্দের প্রতিষ্ঠিত যোগেশ্বরী মন্দিরের 
তখন খুব সুনাম। বনু ভক্ত ও সাধনার্থী সেখানে যাতায়াত করে, 

সাধক ও ধন্মবক্ত! কৃষ্ণানন্দের উপদেশ লাভ করিয়া অধ্যাত্-জীবন 

গঠন করিতে প্রয়াসী হয়। নিজের মগ্ডলীসহ দয়ালদাসজী একদিন 

যোগেশ্বরী মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করিতে যান, কৃষ্তানন্দের অনুরোধে 

সমাগত তক্ত নরনারীকে দান করেন সাধন-উপদেশ । 

সেদিন বারাণসীর কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত দয়ালদাস-বাবার 

সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে ইহাদের একজন 
প্রশ্ন করেন, “মহারাজ আপনি কোন্ স্বামী ?” 

প্রশ্নকর্তার উদ্দেশ্ট__দয়ালদাসজী দশনামী সন্ন্যাসী স্বামীদের 

কোন্ বিভাগের 'অন্তভূক্তি, তাহা জানিয়া নেওয়া । 
দয়ালদাস-বাব। সহ্াস্তে উত্তর দেন, “আমি শুধু স্বামী নই, 

আমি -দাস স্বামী । 

“এ কি কথ। আপনি বলছেন, মহারাজ ? সন্গ্যাসী তো! কখনে। 

'দাস হন না। সবাই তাহাদের জানে “নামী? বলে ।” 

“পণ্ডিতজী, তবে শুনে রাখুন, সন্াসী মাত্রেই যেমন স্বামী, 

তেমনি তার! দাও বটেন।” 

“এ বড় অদ্ভূত কথ! | এর তাৎপর্য তে৷ আমর! বুঝতে পারছিনে, 
মহারাজ ।” 

“অদ্ভূত নয় পণ্ডিতজী, এট! যে পরম সত্য কথা ।” 
“একটু বিশদ ক'রে বুঝিয়ে বলবেন কি ?” 

“তবে শুনুন । নিজ নিজ শিষ্তের কাছে প্রত্যেক সম্গাসী হচ্ছেন__ 
স্বায়ী, আর নিজ নিজ গুরুর কাছে তারা-_দাস।” 

“তাই তো, এ দিকটা! তো! আমর] তেমন ভেবে দেখিনি |” 

“তাছাড়া, পণ্ডিতজী, ভেবে দেখেছেন কি, শুধু" সন্ন্যাসীদেরই 
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কেন স্বামী আখ্য। দেওয়া হবে? আরো অনেকেরই তো স্বামীত্ 

রয়েছে; যেমন ধরুন-_ভূম্বামী, গৃহম্বামী। আসল কথাট। কি 
জানেন, সম্যাসীদের লোকে স্বামী বলে ডাকে বটে, কিন্তু যার! যথার্থ 

সন্গ্যাসী তারা জানেন যে তারা- দাস, ত্রহ্মসাক্ষাৎকাঁর যিনি মানব- 

জীবনে সম্ভব ক'রে তোলেন সেই গুরুদেবের তিনি একান্ত দাস।” 

দয়ালদাস-বাবার এই মন্তব্য ও ব্যাখ্যা! শুনিয়া অভ্যাগত 

পণ্ডিতজী কিছুটা ভড়.কাইয়! গিয়াছেন। এবার তিনি প্রশ্ন করিলেন, 

“মহারাজ, আপনার কথায় সব ধারণা যেন গুলিয়ে যাচ্ছে । আচ্ছা, 

দয়! ক'রে বলুন তো! আপনি কোন্ মঠের সন্গ্যাসী ?” 
উত্তর হইল, “গগন মঠের |” 

“গগন মঠ? এর নাম তো কখনে। শুনি নি?” পণ্ডিতজীর 

চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ। 

“বেশ তো, আপনি কোন্ কোন্ মঠের নাম শুনেছেন, বলুন 

তো ।” 

“বড় বড় খ্যাতনাম। মঠের নাম কে না জানে? এই ধরুন__ 

শুঙ্গেরি মঠ, জ্যোতিঃমঠ, সারদা মঠ, গোবদ্ধন মঠ।” 
পরমহংস দয়ালদাস-বাবার স্বর এবার গম্ভীর হইয়া উঠে__“বলতে 

পারেন, এসব মঠ কি সনাতন কাল থেকে প্রচলিত রয়েছে? না 

নূতন কোন সাধকের দ্বার প্রতিষ্ঠিত 1” 
“মহারাজ, এসব মঠ তে প্রতিষ্ঠা করেছেন আচাধ্য শঙ্কর |” 

“উত্তম কথা কথ। পণ্ডিতজী । কিন্তু, বলুন তো! আচাধ্য শঙ্কর 

আর তার গুরুদেব শ্রীমৎ গোবিন্দপাদ স্বামী কোন্ মঠের সন্গ্যাসী 
ছিলেন ?” 

প্রশ্নকারী পণ্ডিত এবার এক প্রচণ্ড ধাক্কা! খাইলেন। আর 

তাহার মুখ দিয়া কোন কথা সরিতেছে না। 
দয়ালদাস মহারাজ দৃঢ় শ্বরে রুহিলেন, “নিত্য ও শাশ্বত পরম 

বস্ত পাবার জন্য ধার! সর্বস্ব ত্যাগ করবেন, পিতা মাতার পরিচয় 
নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে সন্্যা নেবেন, তাদের কি আবার সন্গ্যাস- 

আশ্রমের পরিচয় বহন ক'রে বেড়াতে হবে ? নৃতনতর কৌলীন্ 
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ঘোষণ। করতে হবে ? স্মরণ রাখবেন, যেখানেই সম্প্রদায়ের পরিচয় 

সম্প্রদায়ের গণ্ডী, বড় হয়ে ওঠে, সেখানেই জেগে ওঠে অভিমান । 

আর সে অভিমান হয় অখণ্ড পরমবোধের পরিপন্থী 1” 

নীরবে নতমস্তরকে বসিয়া পণ্তিতজী এতক্ষণ দয়ালদাস-বাবার 
কথাগুলি শুনিয়। যাইতেছিলেন ৷ এবার মুদুম্বরে কহিলেন, “কিন্ত 

মহারাজ, আচার্য্য শঙ্করের মঠমালাকেই যে আজকের দিনের সাধু 

সন্গ্যাসীর] গ্রহণ ক'রে নিয়েছেন__” 

“ভারা ভালোই করেছেন, তাতে মঠমগ্ুলীর সংখ্যা যেমন 

বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে মোহাস্ত ও সাধু সন্নাসীর দল। এই সঙ্গে 
সাম্প্রদায়িক অভিমানও কম বেড়ে এঠে নি। একথাটি সদাই স্মরণ 
রাখবেন, আচাধ্য শঙ্কর ব! তার গুকপবম্পরার কেউ ই কোন মঠের 

অস্তভূক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন না। সেই জন্তেই আমি বলেছি-_ আমি 

গগন মঠের সন্াসী। অনাদি অনন্ত যে মহাকাশে ব্রক্মলীলা আর 

স্থষ্টির প্রবাহ অনন্তকাল ধরে বয়ে চলেছে, সেই মহাকাশইঈ আমার 
মঠ-_-আমার পরমাশ্রয়।” 

পণ্ডিতজী এবার তার আসন ত্যাগ করেন, ভাবাবেশে লুটাইয়া 

পড়েন পরমহংস দয়ালদাসজীর চরণ তলে । আর্তকষ্ঠে কহেন, 
“মহারাজ, আপনার বিচার পদ্ধতি, আর আপনার উদ্দার সার্বভৌম 

বাণী, আজ আমার ভেতর জাগিয়ে তুলেছে নৃতনতর চেতনা । সন্ন্যাস 
জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য আজ বুঝতে পেরেছি । আমি অবোধ, 
অন্্রান, আপনি আমায় কৃপা করুন, চরণাশ্রয় আমায় দিন ।” 

পরিত্রাজনের পথে দয়ালদাসজী সে-বার সদলে গয়া হইতে 

রাজগ্নীর অতিমুখে চলিয়াছেন। যাত্রার প্রাকালে গয়ার ভক্তের! 

কহিলেন, “মহারাজ, রাজগীরের পথ বড় জনবিরল, পথে সম্বন্ধ কোন 
গ্রাম নেই। আপনি তিনশত লোকের জমায়েৎ নিয়ে চলেছেন, 

ভোজনের দ্রব্য তে পথে মিলবে না। বরং আমর! এখান থেকেই 

প্রচুর আটা, ঘিউ, চিনি আপনাদের সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি ।” 
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দয়ালদাস-বাব! গম্ভীর স্বরে বলিয়। দিলেন, “না| কোন খাছবস্ত 

এই জমায়েতের সঙ্গে দেবার প্রয়োজন নেই ।” 

মণ্ডলীর ছইজন প্রবীণ সাধু কহিলেন, “বাবা, তিনশত মৃত্তি 
আপনার জমায়েতে রয়েছে । জনহীন রাস্তায় এত লোকাকে আমর। 

কি ভোজন ক'রতে দেবো ? সবার কত কষ্ট হবে । এরা যখন দিতেই 

চাচ্ছেন, কিছুটা খাগ্য সঙ্গে নিয়ে নেওয়৷ মন্দ কি ?” 

দয়ালদাস মহারাজ ম্মিতহাস্তে উত্তর দেন, “যদি গৃহস্থদের মত 
সমস্ত কিছু প্রয়োজনীর জিনিষপত্র বহন করেই আমরা পথ চলি, 

তা হলে গৃহ ছেড়েছি কেন বলতে পারো ?” 

“বাবা, অনাহ।রে এতগুলো লোকের কষ্ট হবে, এ ভেবেই আমরা 

কথাটি বলেছিলুম ।” 
“তোমাদের ভয় ভাবনার কোন, কারণ নেই । সদ্গুক সব 

সময়েই তার কৃপাদৃষ্টি দিয়ে রেখেছেন এই জমায়েতের ওপর । 
একথাটি কখনে। ভূলো৷ ন11” 

শিষ্য ও সেবকের! দয়ালদাস-বাবার আদেশ শিরোধাধা করিয়া 

রওন। হইলেন পদযাত্রায়। 

বেল। তখন দ্বিপ্রহর | গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন মার্ত পথচারীদের উপর 

অগ্নি বর্ণ করিয়া চলিয়াছে। সাধুরা সবাই পথশ্রমে কাতর। 
ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণ আহি ত্রাহি করিতেছে । এমন সময়ে পথিপাস্বেই 

একটি ক্ষুদ্র গ্রামের বটবৃক্ষতলে জমায়েৎ আশ্রয় নেয়। সঙ্গে সঙ্গে 
দয়ালদাস-বাবার সম্মুখে উপস্থিত হন এক ভক্ত শেঠ । ভক্তিতরে 

প্রণাম নিবেদন করিয়া শেঠজী কহেন, “বাবা, আজ ছুদিন হয়, তাবু 
খাটিয়ে, লোকজন নিয়ে আমি যে এখানে অপেক্ষা করছি । ন্বপ্রে 

প্রত্যাদেশে পেয়েছি, আপনি এক বিরাট সাধু জমায়েং নিয়ে এই 
পথে যাচ্ছেন, আপনার সেবার জন্য আমি যেন তৈরী থাকি।” . 

মহাত্ব। দয়ালদাস-বাবার ছুই চোখে তখন ছুষ্টুমির হাসি। শিষ্য 
সঙ্গ্যাসীদের দিকে তাকাইয়া। কহিলেন, “গ্ভাখো, গৃহস্থের মত ভূতের 
বোঝ। বয়ে আনে। নি বলেই, এই সঙ্জন গৃহস্থ তোমাদের সেবার 
জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন ।” 
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জমায়েতের এক প্রবীণ সাধু দয়ালদাসজীর দিকে তাকাইয়। 
সহান্যে মন্তব্য করিলেন, “মহারাজ ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ স্বমুখে 
বলে গিয়েছেন,- তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্। 

আপনার বেলায় সব সময়েই এট! প্রভু প্রয়োগ করছেন, * আর 

চাইছেন আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্নীলন করতে 1” 
শেঠজীর লোকর! ভোজ্য বস্তু সব তৈরী করিয়াই রাখিয়াছে। 

সাধুরা বিশ্রাম করিয়া একটু সুস্থ হইলেই, তাহাদের সম্মুখে ভাড়ে 
ভাড়ে জড়ে। কর! হইল গরম লুচি, হালুয়। ও মালপোয়1| সবাইকে 

পবিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া ধর্মপ্রাণ শেঠজী বিদায় গ্রহণ 
করেন, পরমহংস দয়ালদাসজীর জমায়েৎ আবার চলিতে থাকে 

রাজগীরের পথে । 

১৩৩০ স।লের প্রয়াগ কুস্তমেল! ৷ প্রতিবারে মত এবারও এই 
ধন্মমহামেলায় দেখা যায় দয়ালদাস মহারাজের বিপুল প্রতিপত্তি ও 
জনপ্রিয়তা । শুধু তাহার নিজন্ব মণ্ডলীর সাধু ও গৃহস্থেরাই তাহার 
সত্রে ভীড় করে নাই, অপরাপর সম্প্রদায়ের সন্গ্যাসীরাও আশ্রয় 

নিয়াছেন এই উদার, সদানন্বময়, আত্মজ্জানী মহাপুরুষের কাছে। 
দয়ালদাসজীর পরম আনন্দ অন্নদানে আর বেদান্তের ত্যাগ-বৈরাগ্যের 
ব্যাখ্যানে। তাই তাহার তাবুটিকে কেন্দ্র করিয়৷ মুযুক্ষু ও বুভুক্ষুরা 
গড়িয়া তুলিয়াছে এক বিরাট জমায়েৎ। ভক্ত দর্শনার্থী ও কৌতৃহলী 
তীর্ঘযাত্রীরাও বাবার দর্শন ও আশীর্বাদ লাভের জন্য আসিতেছে 
দলে দলে। 

ধর্ম প্রচারক পত্রিকায় এ সময়কার আনন্দময় পরিবেশটির এক 
মনোজ্ঞ বর্ণন। দিয়াছেন স্বামী রামানন্দ ভারতী । পূর্ববাশ্রমে ইনি 
পরিচিত ছিলেন রামকুমার বিগ্ভাারত্ব নামে; ব্রাম্মাসমাজের অন্যতম 

প্রচারক রূপে ইনি দক্ষতার সহিত কাজ করিতেন। ভারতী মহারাজ 
লিখিয়াছেন £ 

“আমরা কোন মণ্ডলীর অন্তর্গত না হইলেও পরমহংস পরিব্রাজক 
বাব। দয়ালদাস স্বামীর মণ্ডলীর মধ্যে অবস্থান করিভাম। বাবা 
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দয়ালদাসের অপূর্ব ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বাব! দয়ালদাসের 
উদারতা, প্রেম, দীনের প্রতি দয়া, শিষ্য বাৎসল্য উপমার যোগ্য । 

বাব! দয়ালদাল একজন যাযাবর সন্যাসী। তাহার মঠ নাই, মন্দির 

নাই, বাসস্থানের কিছুই ঠিক নাই, তিনি যেখানে যান, তাহার সঙ্গে 

সঙ্গে শত শত ভক্ত শিব্য আছেন। এই কুস্তমেল! বিবার অন্যন 
একমাস পূর্ব্বে শিব্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, _তোমর] মেলায় যাইয়া 
সত্তর খুলিয়া দাও, যে সব সাধুরা পুবেরধ যাইবেন, তাহাদের তিক্ষার যেন 

কোন কষ্ট না হয়। 

“তাহার আদেশ অন্থসারে মহা! দয়ালদাস স্বামীর শিষ্যের! 

আসিয়! মেলাক্ষেত্রের পূর্ধদিকের রেতীর পরপারে অন্নসত্র খুলিয়া 

দিলেন। সাধুদের বাসের জন্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কুটির সকল নিন্মিত 

হইল এবং সদাত্রত কাধ্য আরম্ভ হইল । বাব! দয়ালদাস যেখানে 
ছাঁউনি করিলেন, তাহার নিকটবন্তী স্থানে সিন্ধের নানকসাহী 
সাতবেলা মঠের ও ব্বামী কেশবানন্দের ছাউনি হইয়াছিল। স্বামী 
দয়ালদাসের মগ্ডলীতে একটি পট্টাবাস ছিল, কিন্তু তাহাতে তিনি বান 
করিতেন না| সেই পট্টাবালে অপরাপর সাধু বাম করিতেন, এবং 

ধর্মগ্রন্থ রক্ষিত হইত; তিনি সামান্য কুটিরে অপরাপর সাধুর ম্যায় 
বাস করিতেন, সমস্ত দিন প্রায় বালুর মধ্যেই বসিয়। থাকিতেন ও 

অপরাপর সাধুদিগের ও ভিক্ষার্থী কাঙ্গালিদিগের তব্াবধান করিতেন। 
কখন কখন দেখিয়াছি পাঁচ সাত শত সাধু, এবং পাঁচ সাত শত 
কাঙ্গালি ভোজন করিতে বসিয়াছে, মহাত্ব। দয়ালদাস তাহাদের এক 

পার্থ্ে জোড়হস্তে দণ্ডায়মান আছেন। কখনে। তিনি বালুর মধ্যে 
বসিয়া আছেন, ধনী মানী গণ্যমান্য শত শত লোক তাহাকে ঘিরিয়া 

বসিয়া আছে। কি সুন্দর দৃশ্য ! 
“বাব৷ দয়ালদাসের ভাণ্ডার অফুরস্ত-_চারিদিক হইতে আহারীয় 

দ্রব্য আসিয়! তাহার ভাগ্ডারে পুঁজি হইতেছে, আর সাধু দরিদ্রে- 

দিগকে বিতরিত হইতেছে । কোন বিচার নাই-_যে চাহিতেছে, সেই 
পাইতেছে। পাতা লইয়া! বসিলেই হইল। অবারিত দ্বার। 

“কোন এক সময়ে বাবা দয়ালদাসকে একজন সাধু বলিয়াছিলেন, 
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“আপনি আপামর সাধারণকে অন্ন বিতরণ করেন কেন? সাধু 
ভোভ্তনে বিশেষ ফল আছে, সাধুদিগকেই অন্ন বিতরণ করুন ।' 

“উত্তরে বাবা বলিলেন, “সকলেরই একটা মধ্যাদা আছে, রাজা 

আসিলে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে ; পণ্ডিত আসিলে তাহাকে 

যথাযোগ্য সম্মান দিতে হইবে | আহারট। ক্ষুধার মর্যাদা দান মাত্র | 

সাধু ভোঞজনে কেবল সাধু ভোঁজনের ফল হয়, কাঙ্গালি ভোজন 

করাইলে শিব ভোজনের ফল; কারণ তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই 
বন্ত্রহীন।” বাবার এই উত্তর শুনিয়া সাধুটি অবাক হইয়া! গেলেন ।” 

কুম্তস্থানের মিছিল চল! সবেমাত্র শুর হইয়াছে । বিভিন্ন মণ্ডলী 
ও 'আখড়ার মোহান্তেরা, কেহ হাতীর উপরে কিংখাবে মোডানেো 

হাওদায় কৌপীনবস্ত হইয়া সমাসীন। কেহ বা অর্ধনগ্ন অবস্থায় 
ঘোড়ায় চাপিয়া চলিয়াছেন | আর আগে পিছে চলিয়াছেন রূপার 

আশাশোটা হস্তে শত শত অনুগামী সন্যাসী। পতাকা ধ্বজা' ত্রিশুল 
ও জন্সযাস দণ্ডের ছড়াছড়ি চতুদ্দিকে। গঙ্গার তটভূমি আর আকাশ 

বাতাস লক্ষ লক্ষ সাধু সন্গ্যাসী ও ভক্ত গৃহস্থের আনন্দোল্লাস এবং 

জয়ধবনিতে তখন ভরপুর | 
জমায়েতের এক তরুণ সন্্যাসী দয়ালদাসজীকে প্রশ্ন করিলেন, 

“মহারাজ, স্নানের মিছিল শুরু হয়ে গিয়েছে, এঁ দেখুন, গজবাজী 

সহ সাড়ম্বরে মোহাস্তেরা সবাই এগিয়ে আসছেন। আপনার মগ্ডলী 
চলবে কখন ?” 

পরমহংস দয়ালদাসজী ভারতখ্যাত এক প্রকাণ্ড সন্ন্যাসীমগ্ডলীর 

অধিপতি | কিন্তু চাল চলনে ব্যবহারে কোন আড়ম্বর তাহার নাই, 

নিরভিমানতার মূর্ত বিগ্রহ তিনি | সন্গ্যাসীটির প্রশ্নের উত্তরে সবিনয়ে 
কছিলেন, “বেটা, আমি হচ্ছি সাধুদের দাস। অতি গরীব আমি, 
নিজের বলতে একটা কানাকড়িও নেই। আমার আবার ধুমধাম 

কি? মিছিলে যোগ দেবার সামর্ঘ্যই বা কই? মূলবান জিনিষপত্র, 
গজবাজী, রূপোর হাওদ। আমার কিছুই নেই। কি এই্বরধ্য দেখাবে 
আমি সবাইকে, বলতো ?” 

“সে কি মহারাজ ! বার জমায়েতে হাজার হাজার লোক রোজ 
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অন্ন পাচ্ছে, তাকে গরীব বলবে। কি ক'রে ।” বিদ্মিত হইয়া উত্তর 

দেন যুবক সন্ন্যাসী । 

সহান্যে দয়ালদাস বলেন, “বেটা, সব সময়ে মনে রাখবে, লোকে 

অন্ন পাচ্ছে অন্নপূর্ণ। মায়ীর দরবারে, আমার দরবারে নয় ।” 

দর্শনার্থী শেঠ ও সম্পন্ন গৃহস্থের। বাবার চরণে তেট দেয় তোড়া 
তোড়া টাকা, গঁট গাঁট লু, শাল, কম্বল, বন্ত, ট্রপী প্রভৃতি । আর 

সেই মুহুর্তেই দয়ালদাসজী এসব ভেটের দ্রব্য বিতরণ করিয়। 

দিতেছেন সাধু সন্স্যানী ও দীন দরিদ্রদের মধ্যে | 

জনৈক সরল হৃদয় গৃহস্থ ভক্ত প্রশ্ন করেন, “বাবা, দেশের নান! 
অঞ্চল থেকে ভারে ভারে এত সব ত্রব্য কেন আসছে, কেন এখানে 

অপনার চরণতলে স্তপীকৃত হচ্ছে, এর কারণ কিস্তু কিছুই বোঝা 
যাচ্ছে না। এ কি আপনার ইন্দ্রজাল না৷ যোৌগবিভূতির খেলা ?” 

দয়ালদাসজী উত্তরে হাসিয়া বলেন, “বেটা, এ রহস্য তুমি ভেদ 

করতে পারছো! না? 'মাচ্ছা আমি তোমায় গোপন কথাটি ভেঙে 
বল্ছি। এ সব বস্তু আমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন কপাময়ী 
অননপূর্ণীজী । জানতো! বেটা 

দে কো দেত হ্যায় জাহ] তাহ। সে আন্। 

অন্ দে মাঙৎ ফিরে সাহেব ন সুনে কান্ ॥ 

_যে মানুষ নিজে কোন বস্তু ভোগ না করে অপরকে দান 

করেন, ভগবান্ যে কোন স্থান থেকে এনে তার কাছে পৌছে দেন 

সেসব বস্তু । আর যে মানুষ কখনে। দান করে নাঃ সে দ্বারে দ্বারে 

ভিক্ষা মেগে বেড়ালেও তার আবেদন কখনো পৌছে ন! ভগবানের 

কানে । 

শুধু এদেশের বিভিন্ন কুস্তমেল। ক্ষেত্রেই দয়ালদাস-বাবার মহিমা 
প্রচারিত ছিল না, তারতের সর্ব অঞ্চলে, সর্ব্ব তীর্থ ও সাধনগীঠে ছিল 
এই সিদ্ধ মহাত্মার জয় জয়কার। তাছাড়া, তাহার কৃপাপ্রাপ্ত প্রতিভাধর 

সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে অনেকে ছিলেন অধ্যাত্মরাজ্যের এক একটি 

দিক্পাল। সাধন-এশ্বর্য্য, ধর্মতত্ের ব্যাখ্যান, বাগ্মিতা ও সংগঠন- 
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শক্তিতেও অনেকে ছিলেন অতুলনীয় । ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য £ 
যড়দর্শনবেত্তা স্বামী আনন্দ প্রকাশ, মগ্ডলীশ্বর জগদীশানন্দ স্বামী, 

অবধৃত সুন্দরদাসজী, স্বামী আত্মানন্দ, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, দিগম্বরা বধৃত 
মুক্তানন্দ, পরিব্রাজক কষ্ণানন্দ, সাধু চৈতন্যদেবজী, শ্রীমৎ ,ব্রহ্ম- 
প্রকাশজী, পরমহংস রামেশ্বরানন্দ স্বামী, মৌনী মহারাজ, শঙ্করানন্দ 
স্বামী, মোহাস্ত রামন্বরূপজী, স্বামী গেশ্বরানন্দ, স্বামী বালানন্দ 

(কাশী), স্বামী সর্ব্বানন্দ প্রভৃতি |১ 

দয়ালদাস-বাবার গৃহস্থ শিষ্য ভক্তদের সংখ্যাও ছিল অগণিত। 
ভারতের সর্ধ্ব তীর্থে, শহরে ও জনপদে কয়েক শত সাধুর জমায়েৎ 

নিয় তিনি পরমানন্দে ঘুরিয়৷ বেড়াইতেন | আর এই সময়ে শক্তিধর 
মহাপুরুষ জাতিবর্ণ নিরিবশেষে এবং ধনী দরিদ্রের কোন তারতম্য না 
করিয়া আর্ত ও মুযুক্ষু গৃহস্থদের করিতেন কৃপা বিতরণ । নাভার বৃদ্ধ 
মহারাজ ধশ্মপ্রাণ হীরাসিংজী দয়ালদাসজীকে দেবতা জ্ঞানে সেবা- 

পুজা! করিতেন | পাতিয়ালার তৎকালীন মহারাজা দীর্ঘদিন অপুত্রক 

ছিলেন। পরমহংস দয়ালদাসের অক্লান্ত সেবা! করিয়া মহারাজা 

তাহার কপাভাজন হন, লাভ করেন একটি পুত্ররত্ব। পাতিয়ালার 
প্রতাবশালী মন্ত্রী সর্দার গুরুমুখ সিংজীও দয়ালদাসজীর অন্যতম 

অন্ুগৃহীত তক্ত। বাবার বৃহৎ জমায়েতের সেবায় সর্দারজী চিরদিন 
অকাতরে অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন | মাঝে মাঝে চাতুণ্মাস্ত কালে 
কয়েক শত সন্গাসীলহ তিনি দয়ালদাসজীকে আহ্বান করিতেন, 

তাহার মগুলীর সেবা-পরিচধ্যা করিয়। হইতেন কৃতকৃতার্থ। 

দয়ালদাসজীর সত্রে ও জমায়েতে রাজা রাজমন্ত্রী, শেঠ বণিকেরা 

যেমন অর্থ ও দ্রব্যাদি দিয়! সাহায্য করিতেন, তেমনি হাজার হাজার 

দরিদ্র ভক্তও প্রাণপণে আত্মনিয়োগ করিত তাহার ভাণ্ডার ও দীন 
ছুখীর সেবা-কর্দে। রাজ! গ্রজা, ধনী নির্ধন, ব্রাহ্মণ শুর্র সকল তক্তই 
এই উদার মহাপুরুষের মগ্ডলীস্থত্রে বিধৃত থাকিত নানা রঙের নান! 
ওজ্জল্যের রত্বখণ্ডের মত। 

১ সত বেঙ্গলী, ক্যালকাটা-_-১৩. ৪. *৯ 
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বিজয়কষণ গোস্বামীর সার্থকনামা শিশ্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা 
সে-বার প্রয়াগ কুস্তমেলায় দয়ালদাস-বাবার মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করেন। 

এই প্রত্যক্ষ দর্শনের তথ্য তিনি সঞ্জীবনী পত্রিকায় প্রকাশ করেন। 

তিনি লিখিয়াছেন, “মহাত্মা! দয়ালদাস পঞ্জাব সাধু সম্প্রদায়ের এক 
প্রধান ব্যক্তি। প্রসিদ্ধ বক্তা, কৃষ্ণানন্দ স্বামী মহাশয় দয়ালদাসেরই 

মন্ত্রশিত্য । এই আশ্রমে আমর! ক্লানাহার করিলাম। দয়ালদাসের 

আশ্রমে যাহ! দেখিলাম তাহ! অতি অদ্ভুত। আজাম্ুলদ্বিত হস্ত, সুদীর্ঘ 
কায়, গৈরিকধারী দয়ালদাস-বাবাকে আমর! ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম 
করিলাম। তিনিও আশীর্বাদ করিয়। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন । 

মহাত্ব। দয়ালদাস কতকালের আত্মীয়ের ন্যায়, যে কয়দিন কুস্তমেলায় 

থাকিব, আমাকে তাহার নিকট থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিছু 

কিছু উপদেশ শুনিলাম। সদ্গুরু বাণীতে সে সমস্ত উপদেশ আছে, 

সে সমস্ত অতিশয় দুর্লভ । সেই সমস্তের যদি বাঙ্গলায় অনুবাদ হয়, 

তবে তাহা দেশের একটি বিশেষ সম্পত্তি হইবে১। 
“দয়ালদাস মহারাজের এক শিষ্যকে দেখিলাম, তিনি মাঘমাসের 

আরম্ভ হইতেই কিছুই আহার করেন নাই, যেদিন তাহাকে দেখিলাম 

সেদিন ২৪শে মাঘ। তিনি অতি বিনম্রভাবে আমাদিগকে কিছু 

ধন্মোপদেশ দিলেন। শেষ কথ দয়ালদাসের সদাত্রত। দয়ালদাসের 

সদাব্রত কুস্তমেলার একটি বিশেষ বিষয়। প্রয়াগে ছুঃখী দরিদ্রের 
অস্ত নাই, কত লোক যে অনাহারে দিন কাটায়, তাহার খবর কে 

রাখে? দয়ালদাসের আশ্রমঘ্ধার একমাসকাল তাহাদের জন্য উন্মুক্ত 
ছিল। অন্যান্ত আশ্রমে কর্তৃপক্ষের সাধুসেবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি 
থাকে, তাহার পরে কাঙ্গাল-তোজন | কিন্তু দয়ালদানের সাধু কাঙ্গাল 
সকলই সমান। একদিন একজন বলিয়াছিলেন যে, আপনার সাধু- 
ভোজন অপেক্ষাও কাঙ্গাল-ভোজনের দিকে অধিক দৃষ্টি, ইহার 

কারণ কি? 

১ দয়ালধান-বাবার উপদেশ সংগ্রহ হিন্দি ভাষায় বিচার প্রকাশ নামে 

গলিত হয়। এই পুন্তিকার বাংন। অন্বাদ কাশী ঘোগাশ্রম হইতে শ্রীকামাখ্যা 

নাগ বর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। 
১ ম১৬ 
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“দয়ালদাস উত্তর করিলেন, “দকলেরই এক এক প্রাপ্য অধিকার 
আছে। রাজার প্রাপ্য সম্মান ও অভ্যর্থনা, সাধুর প্রাপ্য অভিবাদন 
ইত্যাদি, সেইরূপ অন্ন কেবল ক্ষুধিত ব্যক্তিরই প্রাপ্য, তাহাতে সাধু 

অসাধু বিচার কি? যদি পরিচ্ছদের মানমর্ধ্যাদ। ধর তবে গৈরিকধারী 
সন্গ্যাসীদিগকে ভোজনের ফল হয়, তবে বস্ত্রাভাবে নগ্রপ্রায় এই সমস্ত 

কাঙ্গালিদিগকে ভোজন করাইলে মহাদেব ভোজনের ফল হয়।? 

মহাত। দয়ালদাসের সদাব্রত কি মহান্ ভাবব্যঞ্রক | 

“দয়ালদাসের কোথাও কোন নিন্দিষ্ট আশ্রম নাই। তিনি বার 
মাস দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান, এবং যখন যেখানে থাকেন, 

সেইখানেই প্রতিদিন হাজার হাজার লোক তাহার অতিথি । কোন 

নিদ্দিই আয়ের উপর তাহার নির্ভর নাই। শিলাবৃষ্টির ম্যায় চারিদিক 

হইতে টাক! ছুটিয়া আসে, একজন আসিয়া টাকা ঢালিয়া দিলেন, 

এক শিষ্য কুড়াইয়া৷ নিয়া গেলেন এবং আর একজন খরচ করিয়া 

ফেলিলেন। অর্থাপাদরজোপমা_ এ কথা ইহাদের আচরণে প্রত্যক্ষ 
হয়। সংসারীর সাধা নাই, এভাবে অর্থব্যয় করে| ইহাদের ব্যবহার 
দেখিলে ঘোর সংসারাসক্তেরও সংসার বন্ধন পলকের তরে ছিন্ন 

হইয়া যায়। 

“মহাআ! দয়ালদাস বক্তৃতা ও কীর্তন শুনিতে বড় ভালবাসেন, 

তাহার শিব্য শ্রীকৃষ্ণপ্রসম্ন সেন মহাশয় মেলাস্থলে মাঝে মাঝেই 

বক্তৃতা করিতেন | ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত প্রভূপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী 
মহাশয়ের সঙ্গীয় লোকদের কীর্তন তাহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। 

আমাদের কাছে সেকথ। তিনি বলিয়াছিলেন । দয়ালদাস দয়ার সাগর, 
ভক্ত প্রেমিক, তিনি প্রেমহীন কম্মী বা কর্মহীন সন্ন্যাসী নহেন।” 

এই কুস্তমেলায় লক্ষ লক্ষ ভক্তজনের সমাগম যেমন হয়, তেমনি 
মঠমগুলী আখড়ার মোহান্ত ও শেঠেরাও সদাত্রতের জন্য ব্যয় করে 
লক্ষ লক্ষ টাকা। নিষ্ষি্চন মহাপুরুষ দয়ালদাস-বাবার মণ্ডলীর 
মাধ্যমেও কম টাকা এসময়ে ব্যয়িত হয় নাই 

এক কৌতুহলী দর্শনার্থী সেদিন দয়ালদাসজীর তীবুতে আসিয়া 
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তাহার এক শিষ্কে জিজ্ঞাসা করেন, “এই মেলার সদাত্রত ও 

দানসত্রে যে লক্ষ লক্ষ টাঁক। খরচ হয়ে গেল, তার স্থায়ী ফল 

বা গঠনমূলক কাজ কি হলো? দেশের কি কল্যাণ সাধিত 
হলো?” 

শিষ্ঠটি উত্তর দিলেন, “দেখুন, সমাজতত্ব ও অর্থতত্বের সুক্ষ 
বিশ্লেষণ করার শক্তি আমার নেই । তবে, এতে যে দেশের কল্যাণ 

হচ্ছে, তা বিশ্বাস করি । কল্যাণ শব্দটির এক মোটামুটি অর্থ আমরা 

বুঝি-যাতে মানবাত্মার কল্যাণ হয়, হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, তাকেই 
বলি সত্যকার কল্যাণ। সে কল্যাণ কিছুটা সাধিত হয় অর্থের 

সদ্াবহার দ্বারা, গঠনমূলক কাজ দ্বারা । আবার অর্থকে ধূলি মুষ্টির 
মত জলে ফেলে দিয়েও এ কল্যাণ সাধন করা যায় ।” 

“সেটা কি রকম ?”_ প্রশ্ন করেন দর্শনার্থী । 
“এই ধরুন, সেদিনকার মেলাক্ষেত্রের একটা ক্ষুদ্র ঘটনার কথা। 

আমাদের শত শত লোকের চোখের সামনে এটি ঘটলো । এক ধনী 

শেঠ দয়ালদাস-বাবাকে প্রণাম ক'রে এক বস্ত। টাক! তার সামলে 

রেখে দিলো | মিনতি ক'রে বললো, “বাবা, এ টাকাটা আপনি সাধু 
ব। দীন ছঃখীর ভাগারায় লাগিয়ে দিন, আমায় কৃতার্থ করুন।” বাব 

উত্তর দিলেন, “ত। কি ক'রে হয়, বেটা? এখানে তো আজ আর 

টাকা নেওয়া যাবে না। আগে যার! দিয়ে গিয়েছে, তাদের টাকা 

সবটা খরচ না হলে তোমার টাক1 খরচ করি কি করে? তুমি বরং 
অন্ত কোথাও যাও।, লোকটি কত কাকুতি মিনতি করলেন। 
কিন্ত বাব৷ পূর্র্ববৎ তাহার সিদ্ধান্তে রইলেন অটল । তেবে দেখুন, 

এ ঘটনাদি ধার! প্রত্যক্ষ করলেন, টাকাকড়ি সম্পর্কে অনাসক্তি 

তাদের কত বেড়ে গেল, প্রাণে জেগে উঠলে! ত্যাগ বৈরাগ্যের 

হাঁওয়া। একে কি সত্যকার কল্যাণ বলে না?” 

প্রশ্নরকারী ভক্ত দর্শনার্ধার অন্তরে কথা কয়টি আলোড়ন তুলিয়। 
দিল। নীরবে সেস্থান হইতে তিনি চলিয়া গেলেন। প্রয়াগে অনুষ্ঠিত 

কুস্তমেলার শেষে মণ্ডলীর তিনশত সাধু সমভিব্যাহারে দয়ালদাসঙ্জী 
কানপরে আসিয়! ছাউনি ফেললেন । এবার এখানকার. তদের 



২৪৪ ভারতের সাধক 

সহিত কিছুদিন অতিবাহিত করার পর তিনি গুজরাট ও পাঞ্জাব 

অঞ্চলে গমন করিবেন | 

হরিতক্তি প্রদায়িণী সভার আহ্বানে বাবার শিব্য, ধর্মবক্ত কৃষ্ানন্দ 

স্বামীজীও তখন সেখানে উপস্থিত আছেন। তাবুতে আসিয়া তক্তি- 
ভরে দয়ালদাস-বাবাকে তিনি প্রণাম জানাইলেন। প্রিয় শিষ্যুকে 

আশিস্ জানাইয়! বাবা! কহিলেন, “বেটা কৃষ্ণানন্দ, ভালই হয়েছে 
তুমি ঠিক এসময়ে কানপুরে উপস্থিত হয়েছ। এর পর এ অঞ্চলে 
আমার আর আসা হবে না, এ মরদেহে থাকাও হবে না। এই 
আমাদের শেষ সাক্ষাৎ।৮ 

«সে কি বাবা, এসব কি অলক্ষুণে কথা আপনি আমায় বলছেন ?” 

কৃষ্ণানন্দের নয়ন ছুটি অশ্রুসজল হইয়া উঠে। 

দয়ালদাস-বাবা! এবার মৃদু স্বরে বলেন, “হা বেটা, এবার শরীর 

আমি ছেড়ে দেবো | অনেক প্রাচীন হয়ে গেছে এটা | 

কৃষ্ণানন্দ আর্ত স্বরে কহেন, “বাবা, আপনাকে পেয়ে অবধি 

ংসারের সব কিছু ভুলে আছি, আর দিন কাটাচ্ছি দিব্য আনন্দে। 

আপনি দেহ ছাড়লে যে আমর! সবাই নিরাশ্রয় হয়ে পড়বো ।৮ 

স্মিতহাস্তে দয়ালদাসজী বলেন, “বেটা, নিরাশ্রয় কেন হবে? 

আমার এ শরীরের সান্নিধ্য তো বড় কথা নয়। আমার আত্মা, 

আমার শাশ্বত পরম সত্তাই হচ্ছে আসল বস্ত। তার সঙ্গে তোমাদের 

অনেকের যোগ সাধিত হয়েছে । সেই নিত্য, অখণ্ড পরম বোধটিকে 
মনের ভেতর ধরে রাখো, বৈরাগ্যময় তপস্তা চালিয়ে যাও। আশীবর্বাদ 
করছি তুমি সিদ্ধকাম হবে ।” 

কয়েক মাস পরে চাতুর্মাস্ত আসিয়া পড়ে । পাতিয়ালার রাজমন্ত্রী 

সর্দার গুরুমুখ সিং দয়ালদানজীর পরম ভক্ত । তাহার আস্তরিক 
ইচ্ছা চাতুর্মাস্তের কয়েকটি মাস বাবা মহারাজ তাহার কাছে অবস্থান 
করুন, সেবার সুযোগ দিয়! তাহাকে ধন্য করুন। 

এ সাদর আমন্ত্রণ দয়ালদাসজী গ্রহণ করেন, প্রায় এক শত সঙ্গী 
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সাধু সন্ন্যাসী নিয়! উপস্থিত হন পাতিয়ালায়। সর্দার গুরুমুখ সিং-এর 
উদ্চান বাটিকায় নির্দিষ্ট হয় কাহার মণ্ডলীর বাসস্থান । 

এ সময়ে হঠাৎ এক মারাত্মক গড়ায় দয়ালদাস-বাবা আক্রান্ত 
হন। েবক গুরুমুখ সিংজী এবং অন্তরঙ্গ তক্ত শিষ্ের! উদ্দিন হইয়া 
উঠেন। পাতিয়ালার মহারাজের নির্দেশে চিকিৎসার সমস্ত কিছু 

ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হয়। শিষ্য ও সেবকের। প্রাণপণে করিতে 

থাকেন বাবার সেব। শুআষা। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা যত্ুই বিফল হয়। 

রোগীর অবস্থা ক্রমে সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। 

একদিন মসেবকদের ডাকিয়। বাবা কহিলেন, “মাধোলাল এসেছে ? 

আহা, বেটা, বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছে । তাকে ডেকে আনো 1” 

সেবকের! এ উহার মুখের দিকে চায়। কাহার কথা বলিতেছেন 

দয়ালদাসজী ? তাহারা প্রশ্ন করে, “কে এই মাধোলাল, বাবা ?” 

বাব৷ উত্তর দেন, রোহতক জেলায় গুরুদ্বার গাও-এ তার বাড়ী | 

আমার পুরোনো শিষ্য | আমার সঙ্গে যে তার বড় জরুরী দরকার । 
মে এসেছে কি ?” 

“না-_-বাবা, এমন কোন লোক তো আসেনি ।” 

“তা হলে আমিই যাবো তার কাছে। হ্যা! আজই যাবো, বড় 

জরুরী ।” 

সেবকের। ভাবিলেন বাবা রোগের প্রকোপে ভূগ বকিতেছেন। 

একথা নিয়া আর তাহার আলোচন। করিলেন না। 

দেহ ত্যাগের কিছুক্ষণ পূর্বে দয়ালদাস-বাব! সঙ্গীয় সাধু সন্গ্যাসী 
এবং ভক্তদের নিকট ভাকিলেন। আদেশ মত ডউগ্ভানের মধ্যস্থলে 

তাহাকে ধরাধরি করিয়! নিয়া যাওয়া হইল | 

প্রসন্নমধুর ছৃষ্টি বুলাইয়া মহাপুরুষ সবাইকে জানাইলেন অন্তরের 
আশীব্বাদ। তারপর ধীর কে কহিতে লাগিলেন “আমার শরীর 
এবার চলে যাচ্ছে । তাতে তোমর। শোক ক'রে! না। আমার ভেতর 

যে নিত্য বস্ত, শাশ্বত বস্ত রয়েছে, তার সঙ্গে যোগ স্থাপন করে চলো 

তবেই এগিয়ে আসবে পরম প্রান্তি।” 
একটু থামিয়া আবার তক্তদের কহিলেন, “আত্মার কথাই 
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চিরজীবন বলে আস্ছি, এই দেহ পড়ে যাবার সময়েও সেই কথাই 
বলবো । আত্ম। ব্যাপক, অনাদি ও অনস্ত | জন্ম মৃত্যু বলে কিছু তো 

নেই, অনিত্য ও সীম বস্ততেই এই জন্ম মৃত্যুর কথ! প্রতীয়মান 

হয়। সমুদ্রের জল আর তার তরঙ্গে কোন ভেদ নেই, সব রয়েছে 

অখণ্ড অদ্বৈত সত্তায় বিধৃত। সার! জগৎ হচ্ছে ব্রহ্মময়, জগৎ অস্তি 

ভাতি প্রিয়রূপে এই ব্রহ্ম বা আত্ম সর্ববত্র পুর্ণ। 
“আসলে ছ্বৈতভাবের ফলেই মরণকে আমর! পৃথক করে দেখি, 

ভয় পাই। কিন্তু তোমাতে দ্বৈত নেই। তুমি__অখওড ব্রন্মম্বরূপ। 
শ্রুতি ও গুরুবাক্য স্মরণে রেখে অদ্বৈত ব্রন্মের চৈতন্যময় প্রকাশ 
অনুভব ক'রো, অজ্ঞানজনিত জগৎ প্রপঞ্চ স্বতঃই বিলীন হয়ে যাবে | 
এই দেহের জন্য কেউ শোক করো নী । আর এই দেহতস্মের 

ওপর কোন স্মৃতিসৌধও কেউ যেন তৈরী ক'রো না” 

কথা কয়টি বলার অব্যবহিত পরেই মহাপুরুষ শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করিলেন, লীলাবৈচিত্র্যময় সিদ্ধজীবনের উপর নামিয়া আসিল 

চিরবিরতির যবনিকা । ১৩০১ সনের ১৭ই ভাদ্র, শুর দ্বিতীয়! তিথি 

এই দিনটি তাহার সহস্র সহম্র ভক্তের স্মৃতিতে চিরচিহ্ৃত হইয়া 
রহল। 

পাতিয়ালার প্রধান প্রধান সর্দার, অগণিত সাধু সন্গ্যাসী ও 
জনসাধারণ বাব মহারাজের শবদেহের অন্থুগমন করেন । বাগ্চ তাণড 
সহ, হস্তী অশ্ব ভট্ট ও ধ্বজজ পতাকাদি সহ, চলিতে থাকে সমারো হপুর্ণ 
এক বিরাট মিছিল। সমবেত জনমগুলীর শ্রদ্ধার্থ্য সমর্পণের পর 

দয়ালদাস মহারাজের মরদেহ সমাহিত হয় নদীগর্ভে । 

ঠিক এই সময়েই পরমহংস দয়ালদাস-বাবার এক অলৌকিক 
লীলা অনুষ্ঠিত হয় রোহতক জেলার ক্ষুদ্র অখ্যাত গ্রাম গুরুদ্বার-এ। 
মাধোলাল বেদী দয়ালদাসজীর এক পুরাতন শিশ্ত, এই গ্রামেই তাহার 
বাস। দয়ালদাসজীর কাছে বছুদিন আগে দীক্ষা নিয়া এ যাবৎ 

নিভৃতে তিনি আপন্ সাধন! চালাইয়! যাইতেছেন। এবার সাধনার 
এমন এক'স্তরে তিনি উপনীত হইয়াছেন যে গুরু মহারাজের সাক্ষাৎ 



পরমহংস দয়ালদাস-বাবা ২৪৭ 

দর্শন ও সাধন-উপদেশ ছাড়া আর অগ্রসর হওয়। তাহার পক্ষে সম্ভব 

নয়। এজন্য কয়েকদিন যাবৎ কাতরভাবে গুরুজীকে তিনি স্মরণ 

করিতেছেন । লোকমুখে শুনিয়াছেন, চাতুন্মাস্তের জন্ত দয়ালদাস-বাবা 
পাতিয়ালায় অবস্থান করিতেছেন। আন্তরিক ইচ্ছ। ছিল, ছুই এক 

দিনের জন্য পাতিয়ালায় যাইবেন, গুরুমহারাজের দর্শনের পর মাগিয়। 
নিবেন তাহার প্রাধিত সাধন বস্ত। কিন্তু সংসারের নানা জটিল জালে 

জড়াইয়া থাকায় গ্রাম ত্যাগ কর! তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। 

হঠাৎ মাধোলাল দেখিলেন, গুরুজী দয়ালদাস-বাঁব। গ্রামের বড় 

রাস্তাটি ধরিয়া তাহারই বাড়ীর দিক দ্রুত পদে আসিতেছেন। একি 

কাণ্ড! হঠাৎ গুরুমহারাজ এখানে ? তাছাড়া, একলাই আসিয়াছেন, 

সাঙ্গোপাঙ্গ নাই। এ বড় বিস্ময়ের কথ]। 

গুরুজী সম্মুখে আসিয়া! ঈাড়াইতেই মাধোলাল দগ্ডবৎ প্রণাম 
নিবেদন করেন । প্রশ্ন করেন, “একি মহারাজ, আপনি একলা এত- 

দূরের পথ হেঁটে আস্ছেন। আপনার মণ্ডলী কোথায় ? ছু" একশ" 
সাধু সন্গ্যাসী সঙ্গে না নিয়ে তো আপনি পথ চলেন ন1?” 

গুরুজী হাদিয়া বলেন, “বেট। মাধোলাল, তোমার ব্যাপারটা যে 

জরুরী । এ ক'দিন কাতর হয়ে আমায় কত ডেকেছে! । তাই আমি 

একলাটিই তোমার কাছে এলাম । মণ্ডলী ? হা, তা পরে আসছে ।” 
অতঃপর কৃপালু দয়ালদাসজী শিষ্য মাধোলালের তজনকুটিরে 

গিয়া বসিলেন, নিভৃতে তাহাকে দান করিলেন সেই নিগৃঢ় সাধনক্রিয়। 
যাহার জন্ত প্রিয় শিষ্য এত ব্যাকুল হইয়। পড়িয়াছে। 

এবার প্রসন্নমধুর হাসি হাসিয়া দয়ালদাসজী কহিলেন, “বেটা! 
আমার জরুরী কাজ শেষ হয়েছে, তোমার সন্তোষ বিধানও করতে 

পেরেছি । এবার আমি পাতিয়ালায় ফিরে যাই। সবাই যে শোকার্ত 

হয়ে আমার প্রতীক্ষা করছে । হা, বেটা, তুমি এখানকার কাজের 

ঝাঁমেল। মিটিয়ে হই দিন পরে পাতিয়ালায় চলে এসো 1” 
গুরুর আদেশ মাধোলাল শিরোধার্ধ্য করিয়া নেন। কাজকর্শ 

গুছাইয়া রাধিয়। ছুই দিন পরে গুরুমহারাজের দুর্শনের জন্য তিনি 
পাতিয়ালায় আসিয়। উপস্থিত। কিন্তু একি অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কাণ্ড। 



২৪৮ ভারতের সাধক 

শিষ্য সেবকেরা সবাই সর্দার গুরুমুখ সিং-এর উদ্ভানে শোকার্ত হইয়া 

বসিয়া আছেন, বাব। ছুই দিন পূর্বের ছেদ টানিয়া দিয়াছেন তাহার 
মরলীঙলায় | ঠিক যে সময়ে গুরুদ্বার গাও-এ মাধোলালের গৃহে তিনি 
আবিভূর্ত হন, সেই সময়েই বাগ্ভাণ্ড ও মিছিল নিয়া পাতিয়ালায় 
লক্ষাধিক লোক অন্তগমন করিতেছিল তাহার শবদেহের | 

“এ কি দৈবী মায়। ! এ কি অলৌকিক রহম্ত ! বাবা, মহারাজের 
এ কি অত্যাশ্চর্য্য কৃপা লীলা 1”__-কথ! কয়টি বার বার মাধোলাল 

বলিতেছে, আর কপোল বহিয়া ঝরিতেছে শোকের অশ্রধারা। 



গ্বাী চিবীলন্দ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুদিন হয় মরদেহ ত্যাগ করিয়াছেন। গুরুর 

বিরহে ও শোকে তক্ত শিত্তের রহিয়াছেন মুহামান। এমনি সময়ে 
ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত বলরাম বন্থু একদিন তাহার গৃহে বরানগর মঠের 
তরুণ গুরুতাইদের আমন্ত্রণ জানাইলেন। তাহার ইচ্ছা, সবাই 

মিলিয়া ঠাকুরের পুণ্যগ্রসঙ্গ আলোচন। করিবেন। 
বলরামের গৃহ শ্রীরামকৃষ্ণের বহুতর স্মরতিবিজড়িত। ভক্তদের 

নিয়া কত আনন্দই না তিনি এখানে করিয়াছেন! তাহার কীর্তন- 

নর্তন, তাবাবেশ ও সমাধি দর্শন করিয়া সবাই হইয়াছেন কৃতকৃতার্থ। 
তাই বরানগর হইতে নরেন্দ্র, তারক প্রভৃতি ভক্তের! সোৎসাহে 
এখানে উপস্থিত হইয়াছেন । 

ভজন কীর্তন ও প্রসাদান্ন গ্রহণের শেষে ঠাকুরের স্মৃতিচারণ 

চলিতেছে । এমন সময়ে কথাপ্রসঙ্গে নরেন কহিলেন, “আমাদের 

ঠাকুরই ছিলেন একমাত্র কামজিৎ পুরুষ | বিবাহিত জীবনে এমন 
কামজিং জগতে আর কেউ হয়েছেন বলে শোনা যায় নি।” 

একথার কিন্তু মৃহু একটু প্রতিবাদ উঠিল। তরুণ সাধক তারক 
সবিনয়ে কহিলেন, “তা কেন? ঠাকুর কুপাবলে আরও কামজিং 
মান্ষ স্ষ্টি করেছেন। এই ধরুন, আমার ভেতরেই তিনি এমন 
শক্তি সঞ্চারিত করেছিলেন যার বলে বিবাহিত জীবন-যাপন ক'রেও 

আমি কাম জয় করতে পেরেছি ।” 

“তাহলে তো আপনি মহাপুরুষ 1” বিস্ময় ও জন্ত্রম জড়িত কণ্ঠে 
বলিয়া উঠেন নরেন্দ্রনাথ-_উত্তরকালের স্বামী বিবেকানন্দ । 

নরেন্্রনাথের প্রদত্ত এই “মহাপুরুষ” আখ্যাই তারককে রামকৃষ্ঃ 
মণ্ডলীতে চিরচিহ্নিত করিয়া দেয়, মহাপুরুষ মহারাঁজ নামে তিনি 
মণ্ডলীতে পরিচিত হইয়া উঠেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাহার নব 
নামকরণ হয় শিবানন্দ স্বামী । 



২৫৬ ভারতের সাধক 

সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারীর দিকৃদিশারী ছিলেন স্বামী শিবানন্দ। 
রামকষ্ণ-বিবেকানন্দের নৃত্তনতর ধন্ম-আন্দোলনে এবং মঠ মিশনের 
ংগঠন ও পরিচালনায় তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন এক অবিশ্মরণীয় 

ভূমিক!। টু 

স্বামী ব্রহ্মানন্দের অনুধ্যান প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মনীষী ও সাধক 

মহেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ ভ্রাতা, বলিয়াছেন, 
“প্রত্যেক মহাধন্ম বা মহাসজ্বের গঠন প্রচারে ভাব-উদ্বোধক, ভাব- 
বিকীরক এবং ভাব-সংবেশক-_তিনেরই অঙ্গাঙ্গী প্রয়োজন আছে। 

তিনটির মধ্যে একটিকেও পরিত্যাগ করিলে মহাধর্ম্ের বা মহাসজ্ঘের 
কোন কার্য চলিতেই পারে না; একের অবর্তমানে অপরের সার্থকতাও 

থাকে না-ধর্মজগতের ইতিহাস আলোচন! করিলে ইহাই দেখিতে 
পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে যে শক্তি উদ্ভূত হইয়াছিল, সেই 
শক্তি স্বামী বিবেকানন্দের ভিতর দিয়া! জগতে বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং 
স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষগণের ভিতর দিয়া 
তাহা জনসাধারণের মধ্যে সংবেশিত হইয়াছিল ।” 

ভারতীয় ধর্ম-সংস্ক্তির উজ্জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ 

যে নব তরঙ্গ উৎসারিত করিয়া যান, মহাপুরুষ শিবানন্দ সেই তরঙ্গে 
সধ্চারিত করেন তাহার সাধন শক্তি__কীন্তিত হন তাহাদেরই এক 
উত্তরসাধকরূপে। 

গুরুভাই তারক যে একজন ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ, এ ধারণাটি পূর্ব 
হইতেই নরেন্দ্রনাথের ছিল। এ সম্পকিত এক অলৌকিক ঘটনা রও 

তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী । 
শ্রীরামকৃষ্ণ তখন কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে, মারাত্মক ক্যান্সার 

রোগে তিনি শয্যাশায়ী। গুরুর সেবা পরিচর্যায় তরুণ ভক্ত 

শিষ্েরা সবাই প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছেন, আর অলক্ষ্যে গুরু- 

কৃপায় তাহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছে এক অচ্ছেগ্ভ আত্মিক বন্ধন। 

শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যময় সান্গিধ্য ও স্পর্শে হৃদয়ে তাহাদের জলিতেছে 
সুসুক্ষার আগুন। এই আগুন এক সময়ে আরে। তীত্র.হইয়া উঠে । 
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নরেন্দ্রনাথ সন্কল্প করেন বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধের তপন্তাপুত ভূমিতে গিয়! 
কয়েকটা দিন ধ্যানাবিষ্ট থাকিবেন, প্রতীক্ষা করিবেন মুক্তির আলোক 
সন্কেতের। 

এই প্রস্তাব শুনিয়া তারক ও কালিপ্রসাদও উৎসাহিত হইয়া 

উঠেন। তিন গুরুভ্রাতা এবার বুদ্ধগয়ায় গিয়া উপস্থিত হন, শুরু 
করেন তাহাদের তপস্তা | 

এ সময়কার অলৌকিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মহেন্দ্র দত্ত মহাশয় 
লিখিয়াছেন, “বুদ্ধগয়ার মন্দিরের পিছন দিকের শিলাখণ্ডের উপর 
বসিয়। ধ্যান করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ দেখতে পান, একটি শক্তি 
তারকনাথের দেহে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্রনাথ তদ্দর্শনে তারক- 

নাথের পায়ে প্রণাম করিলেন। তারকনাথ তাহাতে চঞ্চল হইয়া 

উঠিলেন এবং নরেন্দ্রনাথকে মিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু 

নরেব্দ্রনাথ দৃঢ়ভাবেই শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ।” 
নরেন্দ্র, তারক প্রভৃতিকে উদ্দেশ করিয়া রোগশব্যায় শায়িত 

শ্রীরামকৃষ্ণ এ সময়ে বলেন, *ওরে কোথাও কিছু নেই, এবার সব 

এখানে । আর যেখানেই যাওন! কেন, কিছুই পাবে না| এখানকার 

সব হুয়ার খোল ।” 

ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃস্থছত এই মহা-ইঙ্গিতটি তারক তাহার দীর্ঘ 
তপস্যাময় জীবনে ক্ষণেকের তরেও বিস্মৃত হন নাই । এই দিব্যোজ্জল 

ইঙ্গিতটিতে সযতনে তিনি রাথিয়াছিলেন তাহার হাদয়সম্পুটে, ইহ 
হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার সাধনপথের পরম পাথেয়। 
জীবন তাহার হইয়! উঠিয়াছিল রামকৃষ্ণময়, লাভ করিয়াছিলেন তিনি 

বহুবাঞ্থিত অধ্যাত্মসম্পদ | 

তারকের পিতা রামকানাই ঘোষাল ছিলেন এক বিশিষ্ট তান্ত্রিক 

আচার্য্ের শিষ্য । নিজেও তিনি বনুতর নারি ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান 
করিতেন। 

বারাসত্র এক বিশিষ্ট মোক্তার ছিলেন রামকানাই। আইন 

ব্যবসায়ে প্রসার প্রতিপত্তি যেমন ছিল, তেমনি সত্যয়ও ছিল প্রচুর । 



২৫২ ভারতের সাধক 

ধনজনে পরিপূর্ণ সংসার। কিন্তু রামকানাই ও তাহার পত্বী বামা- 
সুন্দরীর অন্তরে সুখ নাই। এ যাবৎ তাহাদের কোন পুত্রসস্তান হয় 
নাই। এজন্য পুজা ব্রত অনেক কিছুই করা হইয়াছে, কোন ফল 
হয় নাই। 

অবশেষে উভয়ে বাব! তারকেস্বরের পুঁজ! দিয় তাহার শরণাপন্ন 
হন। বামান্ুন্দরী অতিশয় সাধবী, শ্রদ্ধাচারিণী ও ভক্তিমতী | বাবা 

তারকেশ্বর এ সময়ে তাহাকে ন্বপ্ে দর্শন দেন। প্রত্যাদেশ হয়-_ 

“ওগো, মনে খেদ ক'রো না। এ বৎসরের মধ্যেই এক পুত্ররত্ব তুমি 
লাভ করবে ।” 

প্রত্যাদেশের ফল ফলিল। ১৮৫৬ খুষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে, 
কৃষ্ণ! একাদশীর তিথিতে ভূমিষ্ঠ হইল এক নয়নাভিরাম পুত্র । 

সুন্দর স্ুঠামতন্থু শিশুকে পাইয়া ঘোষাল দম্পতির আনন্দের 

অবধি নাই । ধন জনে পূর্ণ প্রাচুর্যের সংসার এবার আরো আনন্দময় 
হইয়। উঠে। 

কিন্ত মাতা বামাসুন্দরী দীর্ঘদিন এই আনন্দের অংশ গ্রহণ 

করিতে পারেন নাই। পুত্রের নবম বৎসর বয়সে তিনি ্বর্গারোহণ 
করিলেন। বালক তারকের জীবনে জননীর এই বিয়োগ ব্যথা! এক 
শূন্যতার স্যষ্টি করে। দিন দিন সে উদাসীন হইয়া পড়ে। প্রায়ই 
দেখা যাইত, সহপাঠী ও সঙ্গীদের সহিত থাকিয়াও সে যেন তাহার 
জীবনের চতুদ্দিকে এক গণ্ভী রচন! করিয়৷ চলিয়াছে | আপন উদাস 
মনোবৃত্তি নিয়া সে যেন সবার মধ্যে থাকিয়াও নিঃসঙ্গ । মাতার 

মৃহ্যর পর এক ভগিনীর মৃত্যু ঘটে। তারপর আসে আর এক 

শোচনীয় ছুর্দিব। অপর এক তগিনী বিধব। হন। এ সময়ে পিতার 
আধিক অবস্থাও দিন দিন খারাপ হইতে থাকে । 

তারকনাথ যখন এ্টান্স ক্লাসে পড়েন তখন তাহার হাদয় নানা" 

তাবে বিপধ্যস্ত | অবশেষে তিনি পিতৃগৃহের পরিবেশ ত্যাগ করিতে 

মনস্থ করেন । পশ্চিমাঞ্চলে কিছুদিন ভ্রাম্যমাণ থাকিবার পর পর 
গ্রহণ করেন রেলওরের চাকুরী । পরমুখাপেক্ষী না, হইয়া নিজে 
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উপার্জন করিবেন,.আর তীর্ঘদর্শন ও তগবত-চিন্তায় কাঁল কাটাইবেন, 
ইহাই তখন তাহার অন্তরের একান্ত ইচ্ছা । 

এই সময়কার কথা প্রসঙ্গে তিনি নিজে বলিতেন, “সেই সময় 
সমাধি জিনিষট! যে কি ত! নিয়ে মনে খুব আন্দোলন হত। সমগ্র 
জগৎ সংসার ভূলে কি ক'রে সমাধির আনন্দে মগ্ন হয়ে থাক! যায়-_ 

এই আকাজ্ষার আগুন প্রাণে সর্বক্ষণ জবলত। শিবের ধ্যানমৃত্তি, 
বুদ্ধের ধ্যানমৃত্তি_এসব খুব ভাল লাগত। মোট কথা সমাধিলাত 

করবার জন্ত প্রাণ খুব ছটফট করত এবং যাতে সমাধি লাত করতে 

পারি তার জন্য খুবই চেষ্টা করতাম। মাসের পর মাস গিয়েছে, 
রাত্রে ভাল ঘুম হত না, সর্বক্ষণ এ এক চিন্তা_কি করলে সমাধি 
লাত হয়।” 

তারকনাথের পিতা তাহার বিবাহের জন্য বার বার চেষ্টা করিতে- 

ছিলেন | কিন্তু পুত্র একেবারে সংসার বিমুখ । অবশেষে তারককে 
পড়িতে হইল এক কঠিন পরীক্ষায়। পিতার নিকট হইতে সংবাদ 
আসিল, তাহার কনিষ্ঠা তগিনীর বিবাহ প্রায় স্থির হইয়াছে | কিন্ত 
পাত্র পক্ষের সর্ত অনুযায়ী তারককে বিবাহ করিতে হইবে বরের 
ভগিনীকে । ষাতৃহীনা কনিষ্ঠ ভগিনীর কল্যাণে তারকনাথ কি 
এ প্রস্তাবে রাজী হইবেন না ?” 

তারকের ইচ্ছা ছিল বিবাহ করিয়া সংসারে আবদ্ধ হইবেন ন1। 
ভীর্থে তীর্ঘে ঘুরিয়৷ বেড়াইবেন আর রত হইবেন সাধন ভজনে । 

অসহায়। ভগিনীর দিকে তাকাইয়া এই ইচ্ছাকে জলাঞ্লি দিতে 

হইল | বাধ্য হইয়া বিবাহে তিনি মত দিলেন। 
বারাসতের নিকটে মহেশ্বরপুর গ্রাম। এই গ্রামের পঞ্চানন 

চট্টোপাধ্যায়ের কন্তা, নিত্যকালী দেবী, তারকের বধূরূপে ঘোষাল 
গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তারকনাথ একটি নৃতন 
কর্মগ্রহণ করিয়া আমিলেন কলিকাতায়। 
তখনকার দিনে আদর্শবান্দী তরুণদের মধ্যে ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্ত্র 
নর খুব প্রতিপত্তি। তারকনাথ কেশবচন্দ্রের উপামনায় মাঝে 

যোগদান করিতেন, কিন্তু তাহার প্রাণের অদম্য পিপাস। 
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সেখানে মিটিতেছে কই? সমাধিলাভের আকাজ্ষায় তখন তাহার 
জীবন উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। এক একদিন গভীর রাতে উঠিয়া 
কাদিতেন, আর প্রার্থনা করিতেন, “হে প্রভু, তোমার ভাবে আমায় 
একেবারে ডুবিয়ে দাও, আমায় ঠিক পথের সন্ধান জানিয়ে দাও। কি 
করলে এই জগৎ-সংসার ভুলে মন সমাধিস্থ হয়ে যাবে, কৃপা ক'রে 
তাই শিখিয়ে আমায় দাও ।” 

১৮৮০ সালের মধ্যভাগ। একদিন কয়েকটি তক্ত নিয়া ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ রামচন্দ্র দত্তের গৃহে উপনীত হইয়াছেন । ঘরে বাহিরে 
দর্শনার্থী জনতার ভীড়। এইদিন তারকনাথও সকলের সাথে ঠাকুরকে 
দর্শন করিলেন। 

আনন্দ-উদ্দীপনার মধ্যে পরমহংসদেব হঠাৎ সমাধিস্থ হইলেন। 
সমাধি হইতে ব্যুথিত হইয়া কি যেন তিনি বলিতে চান। কখনো 
অক্ফুট কখনে! বা আধ-আধ কথা । খানিক বাদে মন নিম্নভূমিতে 

অবতরণ করিল তখনও সেই পরম অনুভূতির রেশ টানিয়! সমাধির 
প্রসঙ্গে ঠাকুর নান৷ তত্বকথা কহিতেছেন। 

একি দেবদুপভ ভাবাবেশ ! একি আনন্দঘন রূপ ! তারকনাথের 

হৃদয়ে এ দিনের স্মৃতি চিরতরে অঙ্কিত হইয়। রহিল । 

এই সঙ্গে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিলেন, এই সমাধিবান্ মহাপুরুষই 
তাহার সংত্রাতা, ইহার কপালাভই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু 

সেদিনকার এই দর্শন তারকের জীবনে আনিয়া দেয় ঈশ্বরপ্রাপ্তির 
তীব্র ব্যাকুলতা৷। আবার কবে এই দিব্য পুরুষের সন্গিধানে যাইবেন, 
তাহাই হয় তাহার ধ্যান-জ্ঞান। 

ইহার পর এক বন্ধুর সহিত তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া উপস্থিত হন। 
তারকের মনে কি ভাব জাগিল কে জানে? বালকের মত ঠাকুরের 
কোলে মাথা ঠেকাইয়া৷ বার বার তিনি প্রণাম করিতে থাকেন। 
ঠাকুর যেন এক করুণাঘন পরমাশ্রয়। মাতৃ হৃদয়ের স্লেহ ও মাধুর্য 
যেন ঝরিয়৷ পড়িতেছে তাহার দিব্য মৃত্তি হইতে । | 

তখন সন্ধ্যা সমাগত। তবতারিণীর মন্দিরে কাসর শঙ্খ 
'অবিরত বাজিয়। চলিয়াছে। আর ঠাকুর বসিয়া আছেন 
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অবস্থায়। আরতি থামিলে তারককে প্রশান্ত স্বরে প্রশ্ন করিলেন, 

“তুমি সাকার মান--ন! নিরাকার 1” 

“আমার ভাল লাগে নিরাকার ।” নিজের প্রবণতা ও ব্রাহ্ম 
সমাজের চিস্তাধারাকে মিলাইয়াই একথাটি তিনি বলিলেন। 

ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত উত্তর শোন গেল, “শক্তি মানতে হয়।” 
ইহার পর পরমহংসদেব তাবোন্সত্ব অবস্থায় টলিতে টলিতে 

মন্দিরে গিয়। দেবীকে প্রণাম করিলেন । 

ব্রাহ্ম সমাজে ও কেশবচন্দ্রের সভায় ঘোরাফের! করিয়া তারক 

নিরাকার ঈশ্বরের দিকেই বেশী ঝু'কিয়াছেন। তাই ঘিধাগ্রস্ত হইয়া 
ভাবিলেন, কালী মুত্তিকে প্রণাম করিবেন কিনা । 

কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় এই দ্বিধা মুহূর্তে কাটিয়া গেল। বুঝিলেন 
যিনি বিভূ, ভূমা- প্রস্তর মৃত্তিতে তাহাকে সীমাবদ্ধ বলিয়া ভাবা 
কেন? সাকার নিরাকার, খণ্ড ও অখণ্ড, দুই-ই যে তিনি । 

মধুর কণ্ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়। দিলেন, “আবার এসো 1” 
দিব্যভাবে সদা আবিষ্ট এই মহাপুরুষের প্রেম-মধুর মূর্তির আকর্ষণ 

যে অমোঘ ! পরদিনই সন্ধ্যায় তারক আবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া 
উপস্থিত। ঠাকুর তাহাকে পরমাত্মবীয়ের মত গ্রহণ করিলেন। সহত্ে 
তাহাকে দেবীর প্রসাদ খাওয়াইয়। বারান্দায় শয়নের স্থান করিয়া 

দিলেন । 

কোন ভক্তই দক্ষিণেশ্বরে সেদিন উপস্থিত নাই । ঠাকুরের নিবিড় 
সান্নিধ্য ও দিব্য স্পর্শ লাভের পর তারকনাথের হাদয়ে আনন্দের 

তরঙ্গ বহিতেছে। শয়ন করিয়াও নিত্রা আসিতেছে না। মধ্যরাত্রিতে 

দেখিলেন, ভাবোম্মত্ত ঠাকুর উলঙ্গ হইয়া পায়চারী করিতেছেন, আর 
উচ্চারণ করিতেছেন কি সব ছবেধাধ্য বাণী। 

ইহার পর বারান্দায় আমিয়া তারককে ডাকিতে লাগিলেন, 

“গে! ঘুমিয়েছ নাকি? আমায় একটু রামনাম শোনাও তো! 1” 
শশব্যস্তে উঠিয়া তারক ঠাকুরকে বহুক্ষণ রামনাম শুনাইয়! শান্ত 

করিলেন। এক অনির্ধ্চনীয় আনন্দ-আবেগের মধ্য দিয়া তারকের 

সেই রাতটি.অতিবাহিত হইল । 
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বিদায় গ্রহণের সময় ঠাকুর কহিলেন, “আবার এসো একল!।” 
একলাই তারকনাথ আবার একদিন ছুটিয়া আসিলেন। এই 

দিনকার অভিজ্ঞত। তিনি নিজেই বিবৃত করিয়াছেন_-“তিনি হঠাৎ 
তাহার পা আমার বুকে দিলেন। সে দিব্য স্পর্শে আমায় বাহ্যিক 
সংজ্ঞা লোপ হয়ে গেল। সে অবস্থায় যে কতক্ষণ ছিলাম তা 

জানিনে, কিন্ত পরে যখন চৈতন্য হল, দেখলাম ঠাকুর আমার মাথায় 
হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বলছেন, “মা, নেমে এস, নেমে এস 1 এরকম 
অবস্থায় অপরের বেলায়ও তাকে এরকম করতে দেখেছি ।” 

.” "" ভীরক, দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন ।. কিন্তু এতদিন ঠাকুর 
তাহার. কোন পরিচয়ই জিজ্ঞাসা করেন নাই। যেন কতদিনের 
পরমাত্মীয়কে আবার কাছে পাইয়াছেন, এই রকম ভাব। এইবার 
হঠাৎ ভারকের পিতৃপরিচয় জিজ্ঞাস! করিলেন । 

উত্তর শুনিয়া তিনি মহাখুনী। বলিলেন, “বটে। তৃই কানাই 
ঘোষালের ছেলে? তাইতো বলি, মা কেন তোর বাড়ীর খবর 
নেবার ইচ্ছে জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তোর বাবাকে যে খুব জানি। 
তিনি রাণী রাসমণির বাড়ীর মোক্তার । ভারি সাধক লোক । এখানে 
এসে গঙ্গান্নান ক'রে লাল চেলীর কাপড় পরে মায়ের' মন্দিরে 
আসতেন । তধন মনে হত যেন সাক্ষাৎ-ভৈরব ! যেমন লম্বা! চওড়া 
চেহারা, তেমনি গৌরবর্ণ_ বুকটা যেন সর্বদা লাল হয়েই থাকত। 
মায়ের মন্দিরে বসে খুব ধ্যান করতেন। তার সঙ্গে একজন গায়ক 
থাকত; সে পেছনে বসে নান! দেহতত্ব & শ্যামা বিষয়ক গান গাইত, 

আর তোর বাবা ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতেন-_অবিরল অশ্রু ঝরত। 
যখন ধ্যান ক'রে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতেন, তখন সারা মুখ 

লাল হয়ে যেত_তার সামনে আসতে লোকের ভয় হত। 

“জ্বামার তো! তখন খুব গাত্রদাহ-_ অসহা জাল! সর্ববাঙ্গে | তাকে 
দেখে একদিন বল্লাম, হ্যাগো, তুমি তে। মাকে ডাক, আমিও মাকে 

ডাকি- একটু ধ্যানও হয়। কিন্ত আমার যে এত গা আাল। করে, 
এর মানে কি বলতে পার? ভাখো, আমার এমনি গাত্রদাহ যে 
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লোমগুলি সব পুড়ে গেছে। কখনও কখনও বড় অসহা হয়।' তখন 

তোর বাবা আমায় ইষ্টকবচ ধারণ করতে বললেন। আশ্চর্য! এই 
কবচ ধারণ করা অবধি গাত্রদাহ একেবারে কমে গেল। তাকে 

একবার আসতে বলিস্ তো ? ১ 

তারকের পিতা লোকের কাছে শুনিলেন, পুত্র দক্ষিণেশ্বরে 

পরমহংস মশায়ের কাছে যাতায়াত করিতেছেন, এ সংবাদে তিনি 

বেশ আনন্দিতই হইলেন। 

তারক ক্রমে ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন, এখন মাঝে মাঝে 
মনের গোপন কথ', ছন্দ সংঘাতের কথ! খুলিয়া বলেন। সেদিন 

কহিলেন, “দেখুন, বিয়ে ক'রে ফেলেছি বাধ্য হয়ে। ঘরে স্ত্রী রয়েছে। 

মনে ভয় হয়, আমার সংযমের বাধ যদ্দি ভেঙে যায়, ঈশ্বর দর্শনের 
যে আকাজ্ষ। জেগেছে, য। নিয়ে এখানে পড়ে রয়েছি, ভা! ব্যর্থ ন। 

হয়ে যায়।” 
আশ্রিত শিষ্যকে ঠাকুর আশ্বাস দিলেন, “ভয় কিরে? আমি 

আছি। স্ত্রী যতদিন বেঁচে থাকৃবে তাকে দেখাশুন। করতে হবে বৈকি। 
একটু ধৈর্য্য ধর্। মা! সব ঠিক ক'রে দেবেন।” 

এ সম্পর্কে উত্তরকালে স্বামী শিবানন্দ কথ প্রসঙ্গে মঠের 
তক্তদের বলিয়াছেন, “ঠাকুরের কাছে যখন যাতায়াত করতুম তখন 
আবার মাঝে মাঝে বাড়ীও দেখতে হত। বিবাহ হয়ে গিয়েছিল 
কিনা আগে । আমার কিস্ত আদৌ ভাল লাগত না; কোনরকমে 
নাক কান বুজে ভগবানের নাম ক'রে রাতট৷ কাটিয়ে দিতুম। স্ত্রী 
অনেক কান্নাকাটি কর্ত। তাই ঠাকুরকে সকল বৃত্বাস্ত জানিয়ে, 
আমার সব বন্ধন কেটে দেবার জন্ত প্রার্থনা জানালুম। ঠাকুর সব 
শুনে, আমায় একটা ক্রিয়া আচরণ করতে শিখিয়ে দিলেন এবং 

বল্লেন_-ভয় কি? আমি তো! রয়েছি। আমায় খুব স্মরণ করবি, 
আর এই ক্রিয়। করবি, তোর কিছুই হবে না| যা, স্ত্রীর সঙ্গে এক 
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ঘরে থাকলেও তোর কোন ক্ষতি হবে না। দেখবি, বরং তোর 

বৈরাগ্য এতে আরও তীব্র হবে ।” ১ 
শ্রীরামকৃষ্ণের এই আশীর্বাদ ফলপ্রস্থ হয় সাধক তারকনাথের 

জীবনে | স্ত্রী তাহার পরম! ভক্তিমতী। সাত্বিক ও শুত সংস্কার 

নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন। স্বামী তারকনাথের কাছে তাহার সাধনা ও 

সঙ্কল্পের কথ। শুনিয়া, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য শুনিয়া, তাহার 
মন আরো পরিবন্তিত হয়। স্বামীর সাধন জীবনের সহিত আস্তরিক 

সহযোগিতা তিনি করিতে থাকেন। 

তারকনাথের সাঁধবী পত্রী বেশীদিন বাচিয়া থাকেন নাই। অল্প- 
কালের ব্যবধানে, রোগে ভূগিয়া, ইহধাম তিনি ত্যাগ করেন। 

তারকের সংসার বন্ধন এবার ছিন্ন হইয়! যায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
সান্নিধো থাকিয়া, একনিষ্ভাবে নিজের সন্কল্প সাধনে তিনি ব্রতী 
হইয়া পড়েন। 

ধনী সম্ত্রান্ত গৃহের যুবক তারক । ঠাকুর প্রথমেই তাহার অভি- 
মানের কাট। উৎপাটন করিতে শুরু করেন। সাধনায় ব্রতী হইতে 

হঈলে অনেক কিছু ভাঙচুর আগে করিয়া নিতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই 

আগেই এদিকে মনোযোগ দিলেন, মাঝে মাঝে তারককে পাঠাইতে 

লাগিলেন ভিক্ষা সংগ্রহে । দক্ষিণেশ্বর গ্রাম হইতে ভিক্ষা নিয় তারক 

যখন ফিরিতেন, ঠাকুরের আনন্দের অবধি থাকিত না। দিন ও 
রাত্রির সব ঝুঁন্মে, শয়নে ভোজনে ঠাকুরের সতর্ক প্রহর। তরুণ 
সাধককে রক্ষা বচের মত ঘিরিযা থাকিত। 

গুক শিষ্ের এ সময়কার মধুর সম্বন্ধটির স্বরূপ স্বা'খী শিবানন্দের 
মুখে উত্তরকালে শোন! যাইত-_“আমাদের সঙ্গে ঠাকুরের যে ভাব 
ছিল তাতে এইশ্বধ্যের ভাব একটুও ছিল না। আমরা আমাদের কথা 
বলছি-_ঠাকুরকে সেভাবে দেখিনি । তিনিও ওরূপ ভালবাসতেন । 

কেউ অবতার, কেউ ভগবান, এসব বললে তিনি বিরক্ত হতেন । ওতে 

আপন বুদ্ধি যেন একটু কমে যায়।'"*কি ভাগ্যবান আমরা-__পান 

১ শিবাশন্দ বাণী ঃ উদ্বে!ধন 
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সেজে তামাক সেজে খাইয়েছি, তার সেবা করেছি- আদর ভালবাসা 

কত পেয়েছি ।” 
এমনি সহজ এবং স্বচ্ছন্দ ঘনিষ্ঠতার মধ্য দিয়! সুদক্ষ কাণ্ডারী 

শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার আশ্রিতদের অধ্যাত্ম-ঙ্গীবনের পরপারে পৌছাইয়া 
দিয়াছিলেন। 

ঠাকুরের অস্তরঙ্গতা ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধা তখন ভক্ত তারকনাথের 
অন্তর-সত্তায় এক বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাইয়া দিতেছে । মুমুক্ষু 
জীবনের চারিপাশের আকর্ষণ ও বন্ধন যেন কোন্ ইন্রজাল-স্পর্শে 
অপন্থয়মান। ঠাকুরের ।দর্শন ও স্পর্শনের একি পরম বিস্ময়কর 

ফলশ্রুতি ! তারকের অন্তজ্জীবনের তুষারাবরণ যেন অধ্যাত্-স্র্যের 

কিরণ সম্পাতে আজ গলিয়া ঝরিয়! পড়িতেছে। 

ঠাকুরের সহজ ভালবাসা ও কল্যাণেচ্ছার প্রভাব ছিল অপরি- 
সীম। এই ভালবাসার শক্তি কাজ করিত প্রচ্ছন্নভাবে. কিন্তু হার 
ক্রিয়া! ছিল স্তুদূরপ্রসারী। এই সময়স্গার কথা প্রমঙ্গে শিবানন্দ 

স্বামী বলিয়াছেন £ 

“ঠাকুরের কাছে হয়তো ছু এক ঘন্ট! মাত্র কাটিয়ে এলাম, সব 

দিন তেমন কথাবার্তাও হত না, কিন্তু ফল বহুদিন পধ্যন্ত থাকতো | 

কেমন যেন একট নেশার মত হয়ে যেত- সর্ববক্ষণই ভগবদ্ভাবে 

বিভোর হয়ে থাকতাম-*"-.তার কৃপা-কটাক্ষে সমাধি হয়ে যেত। 

তিনি স্পর্শমাত্রেই ভগবৎ-দর্শন করিয়ে দিতে পারতেন |” 

সুদক্ষ অধ্যাত্মব-শিল্পী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ; নিজ ভক্তদের রূপাস্তর 
তিনি সাধন করিয়াছেন অসামান্ত ধৈধ্য ও সতর্কতা নিয় | দীর্ঘ 

ত্যাগ-তিতিক্ষ। ও সাধনার মধা দিয় এই সাধকদের জীবন অস্কৃুরিত 

ও মুকুলিত হইয়াছে । তারপর ঠাকুর তাহার দিবা করস্পর্শে থরে 
থরে ইহাতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন কুনুমরাজি । 

তারকের মনে পড়ে, ছুই তিনবার ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের 

পর তিনি তাহাকে মন্দিরের এক নিভৃত স্থানে নিয়! যান, তারকের 

জিহবায় নিজের আঙুল দিয়া কি যেন এক মন্ত্র লিখিয়া দেন। অদ্ভূত 
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তাহার প্রতিক্রিয়া! তারকনাথের চেতনার কেন্দ্রটি যেন এক মুহুর্তে 
বিপর্ধ্যস্ত হইয়া যায়। পাধিব জগতের অস্তিত্ব তখন তাহার চৈতন্য 
হইতে বিলুপ্ত । জড় সমাধিতে তিনি মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। ইহার পরও 
তিনি আরও ছুইবার চৈতন্ত-বিলুপ্তির এই অভিনব অভিজ্ঞতা লাত 

করিয়াছিল। 

সর্বজ্ঞ ঠাকুর প্রিয় শিষ্যের প্রদ্্রতি সতর্কভাবে লক্ষ্য করিতেন। 
তারপর উপযুক্ত সময়ে ঢালিয়া দিতেন কৃপাবারি । 

তরুণ সাধক তারকের মন কয়েকদিন যাবৎ বড় ব্যাকুল হইয়া 

উঠিয়াছে, ঈশ্বর দর্শনের পিপাসা হইয়াছে ছুনিবার । একদিন তিনি 

নিভৃতে দক্ষিণেশ্বরের বকুল তলায় বসিয়া খুব কাদিতেছেন। এদিকে 

ঠাকুর নিজের কক্ষে বসিয়৷ ঈশ্বরীয় কথায় ব্যস্ত ৷ হঠাঁৎ তিনি তারকের 
জন্য বড় উদ্িগ্ন হইয়। উঠিলেন। “তারক কই গো, তারক কই গো ?” 

বলিয়! সবার কাছে খোজ নিতেছেন। তারকনাথ উপস্থিত হইলে 
পরম কারুণিক ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, “বোস্ বোস্, গ্ভাখ, ভগবানের 
কাছে খুব কাদবি, প্রাণভরে কাদবি। কাঁদলে তার ভারী দয়া হয়।” 

তক্ত জীবনে তখন তীত্র আকুতি, ক্রন্দন ও পরিশুদ্ধির পাল! 
চলিতেছে-_অন্তধ্যামী ঠাকুর এ সংবাদটি জানিতেন। 

আর একদিনের কথা । নিভৃতে পঞ্চবটিতে বসিয়া তারকনাথ 
ধ্যান করিতেছেন। ধ্যান খুব গাঢ় হইয়াছে, সদ্গুরুর অন্তর্লোকেও 
পৌছিয়াছে তাহার আকর্ষণ | পরমহংসদেব ত্বরিং-পদে এ সময়ে 
ধ্যানাবিষ্ট তারকনাথের সম্মুখে আসিয়। উপস্থিত। শিবানন্দজী এই 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “যেই তিনি আমার দিকে চেয়েছেন অমনি হুছ 

ক'রে কান্না পেল। ঠাকুর চুপ ক'রে দাড়িয়ে আছেন। আমার 
বুকের ভেতর গুর্ গুর্ ক'রে উঠল, আর এমন কাপুনি যে, থামে না। 
ঠাকুর আর একজনকে ডেকে বললেন, “ওরে এ কান্না কি অমনি 
হয়? ওর একট। ভাব এসেছে, ওকে নিয়ে আয়! আপন প্রকোষ্ঠে 
লইয়া গিয়। ঠাকুর অতঃপর তাহাকে শাস্ত করিলেন। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃঞ্চ ছিলেন পরম ত্যাগী সাধক, অপাপবিদ্ধ মহান্ 
প্ররুষ । তাহারই জীবনাদর্শে তারকনাথ আপনাকে প্রস্তুত করিয়! 
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নিতেছিলেন | চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া, জীবনের পশ্চাংপটখানি 

একেবারে মুছিয়া দিয়া, ঠাকুরের পদপ্রান্তে আসিয়। বসিবেন, ইহাই 
তাহার সঙ্কল । 

কিছুদিন রোঁগভোগের পর পত্বী ইহলোক ত্যাগ করিলেন। 

এবার তারকের সংসার জীবনের এক বড় বন্ধন খসিয়। গেল । স্থির 

করিলেন, গৃহে গিয়া পিতার নিকট গ্রহণ করিবেন শেষ বিদায়। 

তারপর সদ্গকর চরণতলে বসিয়া শুক করিবেন ঈশ্বর লাভের 
কঠোর তপস্যা । 

শক্তি-সাধক রামক্তানাই ঘোষাল সেদিন পুত্রের সমক্ষে শক্কি- 

মানের মতই আচরণ করিলেন। তারককে আশীর্বাদ করিয়া সজল 

চক্ষে বলিলেন, “আমি নিজে অনেক চেষ্টা করেছি। সংসার এড়াবার 

চে€। করেছিলাম, কিন্ত পারি নি। বাবা, প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি, 

তোমার ভগবান্ লাভ হোক।” সংসার ত্যাগের প্রাকালে_ পিতার 
নিকট হইতে এমন আশীব্বাদ কোন্ সন্তানের ভাগ্যে মিলে ? 

দক্ষিণেশ্বরে ও রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিয়া তারক- 

নাথ কিছুদিন একান্তে সাধন 'ভন করেন। অতঃপর কাকুডগাছির 

বাগানের নিজ্জন পরিবেশে তিনি সাধনায় নিমগ্ন হন। এই অঞ্চল 

তখন জঙ্গলে পূর্ণ_সাপ, ব্যাঙ ও মশার রাজত্ব সেখানে । শিবানন্দ 

তখনকার জীবনসম্বন্ধে বলিতেন, “বেশ থাকতাম খুব নিরিবিলিতে। 

-*একটি আমগাছতলায় ধুনি লিয়ে সেইখানেই পড়ে থাকতাম । 

ধ্যান, জপ, বিশ্রাম সবই ওখানে | সাপগুল ধুনির আগ্ন দেখে 

আস্তে আস্তে আবার চলে যেত। আমি এক একবার শুধু 

দেখতাম--তা আমার দিকে আসতো না। দিনে একবার ভিক্ষায় 

বের হতাম, যা জুটতো তাই খাওয়া যেত-_বেশ লাগত ।” 
কঠোর সাধন। ও কৃচ্ছ,ব্রতের ফলে তারকের দেহ তখন ক্ষীণ 

হইয়া পড়িয়াছে। নয়ন ছুটি সদ। অন্তন্ম্খীন, অস্তরের অস্তস্তলে 
কোন্ পরশমণি যেন তিনি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ক্যান্সারে ভূগিতেছেন। এই সময়ে রোগশব্যায় 
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থাকাকালীনই তিনি শিষ্যদের মধ্যে তাহার কপার ধার শেষবারের 

মত ঢালিয়া দিয়া যান। ত্যাগত্রতী রামকৃষ্ণসভ্ঘের সুচনা দেখ! দেয়, 

আর শেষ শয্যায় শায়িত গুরুকে কেন্দ্র করিয়া গুরভাইদের মধ্যে 

রচিত হয় এক অচ্ছেগ্ভ যোগস্থৃত্র ৷ 

চিকিৎসার জন্য ঠাকুরকে কাশীপুরে আনয়ন করিলে ভক্ত "তারক 
ও তাহার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। দিনরাত পাল। করিয়া গুরুর 

সেবা, আর অবসর সময়ে তীব্র সাধন-ভজন, ইহাই ছিল তখন তরুণ 

সাধকদের নিত্যকার কাজ । 

ঠাকুর রামকৃষ্ণ এসময়ে একট সহজ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়! 
ত্যাগী শিষ্যদের দান করেন প্রচ্ছন্ন সন্সযাস। বুড়ো গোপাল (স্বামী 
অদ্বৈতানন্দ ) এই সময়ে তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আনিয়াছেন | তাহার 

ইচ্ছা, কয়েকটি সাধুকে ভোজন করাইবেন | ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, 

“কোথায় আর সাধু খুঁজে বেড়াৰি ?_-এখানেই সব রয়েছে । এই 
ছোক্রাদের খাওয়ালেই সব হবে |” 

তাহার ইঙ্গিতে গেরুয়া! বস্্ ও মালাচন্দন তখনি আনা হইল 

এবং তাহার প্র্রিয় একাদশটি ত্যাগী ভক্তকে নিজ হস্তে তিনি এসব 

দান করিলেন। 

ঠাকুরের শ্রীহস্ত প্রদত্ত মালাচন্দন ও গেরুয়া বসন তারকের 
সন্ন্যাসকামী জীবনের সম্মুখে সেদিন তুলিয়া ধরে অমৃতময় জীবনের 

এক নৃতনতর ইঙ্গিত। 

কিছুদিনের মধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ ঘটে, ভক্তদের 
জীবনে নামিয়া আসে শোক আর নৈরাশ্ঠের ছায়।। এসময়ে তাহার 
প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথ আগাইয়৷ আসেন তাহার অসামান্য নেতৃত্ব 

শক্তি নিয়া। বরানগর মঠে তাহারই উৎসাহ উদ্দীপনার ফলে ত্যাগী 
ভক্তের! সঙ্ঘবদ্ধ হয়, ঠাকুরের আদর্শ ও বাণী প্রচারে তাহার! উদ্ুদ্ধ 
হয়। ঠাকুরের প্রদত্ত পরোক্ষ সন্্যাসব্রতকে নরেন্দ্রনাথ এইবার 
দিলেন আনুষ্ঠানিক রূপ । নরেন্দ্র, রাখাল, তারক, কালীপ্রসাদ 
প্রভৃতি ঠাকুরের পাছকার সম্মুখে বিরজাহোম করিয়া সন্ন্যাস নিলেন। 
তারকের নব নামকরণ হুইল স্বামী শিবানন্দ | 
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বরানগর মঠে রামকৃষ্ণ গোষ্ঠীর অধ্যাত্ব-প্রস্ততি এবার গড়িয়। 
উঠিতে থাকে । চরম দারিদ্র্য, সামাজিক লাঞ্না ও মানসিক দ্বন্দের 
মধ্যে তরুণ সাধকের। নিজেদের আত্মিক সাধনায় নিমগ্ন হন। 

সঙ্গীদের সাথে তারকও এ সময়ে ধ্যানানন্দে মাতিয়। উঠিয়াছেন। 

অন্তরে তাহার সদাই জাগিতেছে নিগুণ রূপাতীতের ধ্যানাকাজক্ষা । 

এইবার বিদেহী শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরালে থাকিয়া শিবানন্দেব অধ্যাত্ম- 
শ্োতকে বদলাইয়া দ্রিলেন। ঠাকুর এই সময়ে হঠাৎ একদিন 
তাহাকে দর্শন দিলেন। সারতত্বা নর্ণয় করিয়া কহিলেন, “ওরে, 

গুরুই সব। গুরুর চেয়ে বড় আর কিছুই নেই” 

নিগণ ধ্যানের পরিবর্তে শিবানন্দ মত্ত হইলেন শ্রীগুরুর ধ্যানে, 

গুরুকে গ্রহণ করিলেন ইঞ্টদেব রূপে । 

পরবর্তা কালে তাহার অধ্যাত্মচেতনার পরতে পরতে ক্ফুরিত হয় 
এই সদ্গুরু-ভাবনা, জীবন তাহার রামকৃষ্ণময় হইয়া উঠে । 

বরানগরের মঠ-জীবনে শিবানন্দের কঠোর তসস্তা ছিল গুক- 

ভ্রাতাদের শ্রদ্ধার বন্তব। রামকৃষ্ণ তনয়দের মধ্যে তিনিই সব্বপ্রথম 

সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়। মামেন। তাহার ত্যাগসর্ববন্ব জীবন 

উত্তরকালে উদ্ধদ্ধ করে হাজার হাজার ভক্ত নরনারীকে, রামকুষ্ণ 

সঙ্বঘ ও মঠ-জীবনের উজ্জীবনেও তাহা বিস্তার করে পর্যাপ্ত 

প্রভাব । 

বরানগরের কণ সাধকদের মধ্যে তখন তপনস্তার বান ডাকিয়াছে। 

ঈশ্বর দর্শনের আকুলতা। হইয়া উঠিয়াছে ছনিবার । জপ ধ্যানেই বেশী 
সময় তাহাদের অতিবাহিত হয়। 

একদিন স্বামী ত্রিগুণাতাতানন্দ পণ করিয়। বমিয়াছেন, জপ- 

সাধন ভঙ্গ করিয়। কোনমতেই তিনি আহারে বসিবেন না। এদিকে 

গুরু ভ্রাতারাও তাহাকে অভুক্ত থাকিতে দিতে রাজী নন। অবশেষে 
জিগুণাতীতানন্দ বলিয়া উঠিলেন, “তারকদ। যদ্দি আমায় স্পর্শ ক'রে 

থাকেন, তা'হলে তা জপের সমান কাজ করবে | সেই অবসরে আমি 
ছুটি খেয়ে নেব ।” 

তারকনাথকে তখন বাধ্য হইয়া এ কাজ করিতে হয়। এ ঘটনাটি 
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হইতে বুঝা যায়, ধ্যানী তারকনাথ গুরুভাইদের দৃষ্টিতে এ সময়ে 
কতটা আস্থা! ও সম্ত্রমের স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

তারকের অধ্যাত্মসাধনার ভিত্তিটি গড়িয়া! দিয়াছিলেন সদ্গুরু 
শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং | দক্ষিণেশ্বরে এবং কাশীপুরে এই ভিত্তিকে তারক দৃঢ 

করিয়া তোলেন নিজের একনিষ্ঠা ও বৈরাগ্যময় তপস্যা দ্বার । 
বিশেষ করিয়া কাশীপুরের বাগানে যে তপস্তার ধুনি তারক ও 

তাহার ত্যাগী গুরুভাইর। প্রজ্ঘলিত করেন উত্তরকালে তাহ! আনিয়। 

দেয় পরমা সিদ্ধি। এ সম্পর্কে মনীধী মহেন্দ্রনাথ দত্তের মন্তব্যটি 
উল্লেখযোগ্য । তিনি লিখিয়াছেন £ 

“যদিও তারকনাথ এবং অপর সকলে পরমহংস মশায়ের কাছে 
দক্ষিণেশ্বরে বাগবাজারে ও সিমলাতে সর্বদাই যাতায়াত করিতেন 
কিন্তু সেটা অপেক্ষাকৃত দর্শক হিসাবে । তাহাদের প্রকৃত সাধক 
জীবন কাশীপুর বাগান হইতেই শুরু হয়। এই কাশীপুরের বাগানে 
কয়েকটি অন্তরঙ্গ যুবকবৃন্দ কঠোর তপস্তা আরম্ভ করিলেন। এই 
কঠোর তপস্তা পুর্ব অবস্থার তুলনায় অতীব মহান্ হইয়াছিল। 
ধুনি জালিয়! বসিয়া! জপ ধ্যান, কখনও বা! কীর্তন করা, কখনও বা 
সংচ্চা, সংপ্রসঙ্গ করা, কখনও ব! হলঘরটিতে বলিয়া জপ করা, 
ধ্যান করা ইত্যাদি। দিবারাত্রি তাহার! ঈশ্বর চিস্তায় মগ্ন থাকিতেন, 
কঠোর ছুরহ তপস্তা অর্থাৎ প্রাণস্পশী তপন্তা এহ সময় হইতেই 
চলিতে লাগিল ৮ 

ইহার পর শুরু হয় বরানগর মঠে এই ত্যাগত্রতা তরুণ তাপসদের 
সাধণ। একদিকে চরম দারিজ্র্য এবং কচ্ছ ব্রত, আর একদিকে 
ভগবং-দর্শনের জন্য প্রাণপাত তপস্যা_এই ছুইয়ের মধ্য দিয়া তারক 
প্রসতি সাধকদের অস্তর্লোক ধাঁরে ধীরে ঈশ্বরীয় চেতনায় পূর্ণ হইয়! 
উঠিতে থাকে। 

এ সময়ে কয়েকমাস এমন আকাশবৃত্তি তাহারা গ্রহণ করেন, 
যাহার তুলন1! সচরাচর মিলে না| পরিধানের বস্ত্র ছি'ড়িয়। গিয়াছে, 
শেষে আসিয়। ঠেকিয়াছে একটিতে । কৌপীন ও বহির্বাস পরিয়া 
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মবাই মঠে বাম করিতেন এবং ধ্যানতজন করিতেন। কাহারো 

বাহিরে যাইবার দরকার হইলে, একটি বস্ত্রই ছিল সম্বল । 
সকলেই তাহারা মোটামুটি সচ্ছল ঘরের ছেলে । কিন্তু বৈরাগ্যময় 

জীবন অবলম্বন করার ফলে আহার্ষ্য জুটিত শুধু সুনভাত। একদিন 

কিছুই জুটিল ন1, অগত্য। সবাই কীর্তন-আনন্দে কাটাইয়া। দিলেন । 

“বরানগর মঠ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন অতিশয় কষ্টের দিন 

ছিল, সকলে তীব্র বৈরাগ্যবশত: কাহারও কোন বস্তু গ্রহণ করিত না। 
সাধনা আর তপস্যা, একমাত্র মূলমন্ত্র ও লক্ষ্য ছিল। পাছে কোন 
বস্ত গ্রহণ করিলে শক্তি ক্ষয় ও তপস্তার বিদ্বু হয়, এইজন্য সাধ্যমত 

কেহ কাহারও কোন দান গ্রহণ করিত না। একদিকে আহারের 

কষ্ট) অপর দিকে কঠোর তপস্তা, এইরূপ কঠোর তপস্তা। করায় হৃদয়ে 

সিংহবিক্রম জাগ্রত হইত। চক্ষুর দৃষ্টি ও পদক্ষেপে বোধ হইত 
যেন মেদ্রিনীকে কম্পিত করিয়া! এই কয়টি যুবক জগতে বিচরণ 
করিবে । তাহারা জগৎ ও জগতের ভোগ্য বস্ত্ব বা জগতের আকর্ষণী 

শক্তি সমস্তকেই তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছিল। কি করিলে ব্রহ্মলাভ হয়, 

জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়াতে ব্রন্মজ্ঞান ও ত্রন্মশক্তি বিকাশ করা যায়-_ 

এইটাই তখন তাদের উদ্দেশ্য ছিল। আর ভবিষ্যতে ইহাও দেখা 

যাইল যে, এই কয়টি যুবক গম্ভার নিস্তব্ধ পদবিক্ষেপে সমস্ত জগৎকে 
বিক্ষোভিত ও পদদলিত করিল । বরানগর মঠে ইহাদের জীবনের 

প্রথম অবস্থায় মনে যে উদ্দেশ্য জাগ্রত ছিল, প্রত্যেকেই কোন না 

কোন ভাবে পরে তাহ। দেখাইয়াছেন |” 

স্বামী শিবানন্দের পুণ্যস্মৃতি অনুধ্যান করিতে গিয়া মহেন্দ্র দত্ত 

মহাশয় লিখিয়াছেন £ 

তারক] সকালে রামতন্থ বোসের গলির বাড়ীতে আঙ্গিলেন। 

গায়ে ধূলে!। কাদাতে মোটা সরের মতন একটা নেউনি পড়ে গেছে, 
মাথায় উড়ি খুঁড়ি চুঙ্গ, আর কৌকড়ানো কৌকড়ানো দাড়ি। 

আমি বল্ল,ম, “তারকদা, চল তোমায় নাইয়ে দি। সেই সময় 
দিল্লী থেকে একজন গা! মাজবার গোজ বা বগলী, যাকে খিস্সে 

বলে--সেইটে এনেছিল। আমি তারকদাকে কলের নীচে বসিয়ে 
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নিজের হাতে সেই বগলীটা প'রে তারকদার গা! ঘস্তে লাগলুম। গ! 

ঘসতে ঘসতে কাদাটে কাদাটে জল বেরুতে লাগল । এইরূপ অনেকক্ষণ 

পিঠ, বুক, হাত, পা, মুখ ঘসার পর গায়ের চামড়ার রং বেরুলো। 
আমি বললুম “তারকদা, এত কাদ! বেরুচ্ছে কেন? তারকদা 

বললেন, “সমস্ত রাত্রি ধুনির পাশে বসে জপ করি, আর দিনের 
বেলায় গঙ্গায় তিনট। ডুব দিয়ে আসি । গাও ঘসিনি, গাও পুছিনি। 
যেখানে সেখানে পড়ে থাকি | সেইজন্য গায়ে এত কাদ। লেগেছে । 

তারপর তিনি বললেন, “ওহে একটু গুল দাও দিকিনি? দীতট! 
মাজি। অনেকদিন দাত মাজতে ভুলে গেছি 

আমি তখন একটু গুল গুঁড়িয়ে এনে দিলুম। তখন তারকদার 

জোয়ান বয়স, রং উজ্জল গৌরবর্ণ, গা ঘসে দেবার পর পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন দেখতে হল, কিন্তু দেহ অতিশয় কৃশ হয়ে গিছল। তারপর 

কাপড়-চোপড় রোদে শুকুতে দিলুম। 

তারকদা ঘরের ভিতর গিয়ে' একটু শুলেন ৷ দেখি না, পায়ের 
গোড়ালীগুলো একেবারে ফেটে গেছে । আমি নারকেল তেল 

এনে সেই ফাটাগুলোর ভিতর দিতে লাগলুম। তারকদ। একটু 
হেসে বললেন, “ওহে, তুমি একদিন দিয়ে আর কি করবে? আমায় 

সর্বদাই এ রকম অবস্থায় থাকতে হয়। পা-টা! ফেটে গেছে এতে 

আর কি ক্ষতি হয়েছে ? যাহা হোক, তারকদ। আহারাদি ক'রে চলে 

গেলেন। এই সময়ে তিনি সাধন-ভজনে বিভোর থাকৃতেন, দেহের 

দিকে কিছুই মন ছিল ন1। 

বরানগর মঠবাড়ীটা আসলে ছিল একট জঙ্গলাকীর্ণ, অতি 

পুরাতন তগ্নপ্রায় বাগান বাড়ী। তারক প্রভৃতি তরুণ রামকৃষ্ণ" 
তক্তেরা এখানে বাস করার সময় যে সব কাণ্ড করিতেন, মহেন্দ্রনাথ 

তাহার চিত্র দিয়াছেন £ 

“মঠবাড়ীর আশে পাশে অনেক পোড়ে! জমি ছিল । কেলোমালী 

একট। উড়ে মালী | সে কিছু ক্ষেত করেছিল। সেই ক্ষেতে বড় বড় 

পাড় শসা হ'ত। মধুর বালকন্মভাব তারকদা এক একদিন চটে 
উঠতেন-__হুরতেরি ছাই | এমন হছুথ্ চেটে খাওয়া আর খাওয়। 
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যায় না। এই বলে তিনি হাসতে হাসতে সিডি দিয়ে নেমে কেলে। 

মালীর ক্ষেতে যেতেন এবং দু-চারটা পাড় শসা তুলে আনতেন । 
কেলো৷ মালী সেই সময় ঘাপটি মেয়ে লুকিয়ে থাকত, সুমুখে 

আসত না। তার পরদিন, কেলোমালী এসে শ্তাকামি করে কানা 

স্বর করত। সে নলত, আমি গরীব মানুষ, আমার শসা নিলেন ? 

আমি এখন কি করব ।” সেট৷ কিন্তু মৌখিক ছিল । তারকদ। কখনও 

কখনও ছু-চারখানি রুটি দিতেন । কখনও বা কোন ভক্ত এলে তাকে 

বলে কেলো মালীকে একটা টাকা বা একখানা কাপড় দেওয়াতেন । 

এই শসা তুলবার সময় কখনও কখনও আমাকেও সঙ্গে নিতেন । 

সে একটা হাদি তামাসা আমোদের জিনিস ছিল | 

হু'চারটা শস। এনে তারকদার কি আহ্লাদ । কি হাসি। যেন 

কত দিশ্বিজয় হ'ল । তিনি ঘাড় নেড়ে নেড়ে মুখ নেডে নেড়ে, ভান 

হাতের তজ্জনী নেড়ে নেড়ে যে হাসি তামাস! করতেন, তাতে সকলেই 
বড় আনন্দিত হ'তেন। সে চিত্র এখনও আমার স্মুখে রয়েছে । যা 

হোক সেই কেলো! মালীর শসা একটু নুন ঝাল দিয়ে তরকারী হত।” 

সদ্গুর শ্রীরামকুষ্ণের বিরহব্যথা এক একদিন শিষ্যদের মুহ্যমান 

করিয়া ফেলে | দীর্ঘশ্বানম আর অশ্রজলের মধ্য দিয়া করেন তাহারা 

স্মৃতি তর্পণ| বিরহের মধ্য দিয়াই ভাবময় রামকৃষ্ণ-সত্তায় চলে 

তাহাদের আত্মিক অবগাহন । প্রত্যক্ষদশী মহেন্দ্রনাথ তারকনাথের 

এমনি এক বিরহখি্ন দৃশ্য বর্ণন। করিয়াছেন মন্মস্পর্শী ভাষায় £ “আম 
বরানগর মঠে গেলুম । মেঘলা করেছে । ঝিম ঝিম বৃষ্টি হচ্ছিল। 
বড় ম্যালেরিয়! হওয়ায় সকলেই বাইরে পালিয়েছে । শশী মহারাজ 

ঠাকুরঘরে সন্ধ্যা-আরতির উদ্যোগ করিতেছেন । বড় ঘরটাতে তারকদা 
ও শরৎ মহারাজ আছেন। তারকদা দক্ষিণদিকের দেওয়ালেতে পিছন 

করে ব1 দিকের হাতে মাথা রেখে বেঁকে শুয়ে আছেন । শরৎ মহারাজ 

একটু দূরে আধশোয়! হয়ে, হাতে মাথ। রেখে, শুয়ে রয়েছেন। আমি 
কাছে গিয়ে বসলুম। 

বৃষ্টির জল পড়ায় বাগানের স্বাম পাতা থেকে টোপ টোপ জল 
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গড়াচ্ছে, বাড়ী নিস্তব্ধ। ছু'জনের মুখ তাবে বিভোর ও বিষাদে 

পরিপূর্ণ, চক্ষুতে জল ভরে রয়েছে এবং যেন গভীর চিন্তায় মগ্নর। 
খানিকক্ষণ পরে তারকদা বললেন, "শরৎ, বাঁয়াটা পাড়ো তো, ঠেকা 

দাও তো1। তারকদ। উঠে বসে গাইতে লাগলেন__ 

হরি গেল মধুপুরী, হাম কুলবালা, 

বিপথ পড়ল, সহি! মালতী মালা; 

নয়নক ইন্দু তুমি, বয়ানক হাস, 

স্থখ গেল প্রিয় সাথে, ছুঃখ মোহি পাশ ।” 

তারকদ। প্রাণের আবেগে এ বিরহগীত এমন সুন্দর গাইতে 

লাগলেন যে আমার পধ্যস্ত মন দ্রেব হয়ে গেল। আর তারকদার ও 

শরৎ মহারাজের উভয়েরই চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল-_“নয়ন 
জলে বয়ান ভাসে । 

হৃদয় বিদারক বিরহ যেকি জিনিস এবং কৃষ্ণ বিরহে রাধিকা 

যে 'অতি করুণ স্বরে বিলাপ করেছিলেন তাহ! যেন চোখের উপর 

স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল । এইরূপ করুণ স্বরে বিরহ সঙ্গীত প্রায় 

শুনতে পাওয়া যায় না। ইহার সহিত সঙ্গীতের বিশেষ সম্পর্ক নেই। 

এট? হচ্ছে নাদ ব্রহ্ম__য। হৃদয় হাতে উদ্ভূত হয়ে কণ্ঠ দিয়ে প্রকাশ 
হয়েছিল । সেই গাওয়া ও শুনায় আমরা তিনজনেই স্তম্ভিত 

হয়েছিলাম। অস্তরে যেন বিরহভাবের তরঙ্গ চলতে লাগল । 

পক্ষান্তরে ইহ! তারকদ। ও শরৎ মহারাজের সাধক জীবনের অন্যতম 

রূপ; কারণ তাহাদের প্রাণও তখন ভগবান্ লাভের জন্য আকুলি- 

বিকুলি করছিল । এইজন্য নিজেদের হাদ্গতভাবে তারা নিজেরাই 
সুর করে ভজন গাইছিলেন। 

শেষ হূময়ে একদিন কথাপ্রসঙ্গে শরৎ মহারাজকে বললাম, 

বিরাহনগর মঠে, সেই যে ভজন হয়েছিল আর কেঁদেছিলে মনে 

আছে? 
শরৎ মহারাজ হাসতে হাসতে বললেন সেট খুব মনে আছে, 

প্রাণে বড্ড ধাকা লেগেছিল ।' 

কয়েক মাসের মধ্যেই বরানগরের চরম দারিদ্র্য বরণের পালা 
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শেষ হইল । গৃহী ভক্তেরা এই ত্যাগী সাধকদের মঠে কিছু কিছু 
সাহাযা দিতে লাগিলেন | ঠাকুরের পুজা! ভোগ ও সন্স্যাসী আশ্রমিক- 
দের অশন বসনের কিছুটা সুরাহা হইল । 

তারকনাথ ছিলেন স্বভাবত:ই ধ্যানী, গুরুর দেওয়া সাধন 

নির্দেশের মধা দিয়। নিজের তপস্য! তিনি চালাইয়া যাইতে থাকেন 

পরম নিষ্ঠাভরে ৷ মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন, *প্রথম হইতেই একটা 
ভাব তাহার মধ্যে লক্ষিত হইত । একদিকে যেমন তিনি নিলিপ্ত 

ত্যাগী পুকষ ছিলেন, কোন বস্তূতে যেমন তার আকাতক্ষা বা ইচ্ছা 
ছিল না, অপরদিকে তাহার অতিশয় উদার ভাব ছিল অর্থাৎ কোন 

গণ্ডী বা সীমাব ভিতর তিনি থাকিতে পারিতেন না| এই সময় 

তার মুখে প্রায় এই কথাট! থাকিত-__“অথণ্ড সচ্চিদানন্দ' | এত 

বিধি নিয়ম পুক্া__এসব তাহার ভাল লাগিত না। তার ধাতস্থ 
এসব নয়। “অখণ্ড সচ্চিদানন্দ' ভাবটাই তার খুব প্রবল ছিল। 

অপর যা? কিছু তিনি করিতেন বটে, কিন্তু সেটা তার প্রাণের জিনিস 
নয়। তার ভবিষ্যৎ জীবনে এবং জীবনের শেষ অবস্থায় এই ভাবটা 

আরও প্রবলভাবেই প্রকাশ পাইয়াছিল,_-যদ্দিও তিনি কোন বিশেষ 

তাবের বিরোধী বা পক্ষপাতী ছিলেন না। এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ 

ভাবটি-ভবিষ্যৃতে তার ভিতর ভালবাসা উদ্ভূত করিয়াছিল। এই 

তালবাঁসা হইতেছে আত্মপ্রসারণ অর্থাৎ নিজের আত্মাকে সর্ব্ববস্তুর 

মধ্যে দর্শন করা ।” 

অতঃপর স্বামী শিবানন্দের জীবনে শুরু হয় পরিব্রাজনের পাল] । 

ভারতের বন্থু তীর্থ তিনি পরিভ্রমণ করেন, হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে' 

তপস্তা করার জন্য মঠ হইতে কয়েকবার নিঙ্রাস্ত হন। 

এসময়কার তিতিক্ষাময় জীবনের নানা কাহিনী তিনি উত্তরকালে 

তক্তদের কাছে বর্ণনা করিতেন £ 

«এমন অনেক সময় গেছে যখন একখানা কাপড়ের বেশী সঙ্গে 

থাকৃভো৷ না। সেই এক কাপড়ই অদ্ধেক পরে আর অর্ধেক গাতি 
মেরে গায়ে জড়িয়ে পথ চলতাম। পথে চলতে চলতে হয়তো! কোন 
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কুয়োতে স্নান ক'রে, কৌগীন প'রে থেকে কাপড়খানি শুকিয়ে 
নিতাম। কত রাত কেটেছে গাছতলায় শুয়ে। তখন মনে তীত্র 

বৈরাগ্য । শারীরিক আরামের কথা মনেই হোত না । কঠোরতাতেই 
আনন্দ ।” 

নিক্ষিঞ্চন পরিব্রাজক জীবনের নানা ছুঃখ ও ছূর্দশায় সদ্্গুর 

শ্রীরামকৃষ্ণই ছিলেন তাহার ভরসা স্থল, অন্তরালে থাকিয়া তিনিই 

কাহাকে সতত দিয়েছেন আশা আশ্বাস ও আশ্রয়। শিবানন্দ 

মহারাজ কহিতেন, “এসময়ে ঠাকুরই সব্দ! সঙ্গে থেকে সব বিপদ 

থেকে রক্ষা করেছেন। কখনও অভুক্তও রাখেননি । অবশ্য এমন 
দিন গিয়েছে যে খুব সামান্তই আহার জুটেছে । একদিনের কথা 
বেশ মনে আছে । বিঠুরে যাচ্ছি একজন সাধুকে দর্শন করতে। 
ছুপুরে পথে এক জায়গায় গাছতলায় বিশ্রাম করছি । তখনও খাওয়া 
হয়নি । নিকচে কোন লোকালয় ছিল না। এমন সমর পাশের 

বেলগাছ থেকে একট। পাকা বেল ধুপ্ ক'রে পড়লো, আর সঙ্গে সঙ্গে 
ফেটে গেল। খন সেই বেলটি কুড়িয়ে এনে তাই খেয়ে সেদিন 

কাটিয়ে দিলাম |” 

স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ ও আমেরিকায় সনাতন হিন্দুধন্মের 
বিজয় পতাক। উড্ডীন করিয়া দেশে ফিরিলেন। রামকুষ্জ শিষ্য- 

মগ্ডলীতে আনন্দের বান ডাকিল, এবং সার! ভারতেও অপূর্ব প্রাণ- 

তরঙ্গ উচ্ছুসিত হইয়া উঠিল । রামকৃষ্ণ মঠ তখন শিক্ষিত দেশপ্রেমিক 

মানুষ মাত্রেরই দৃষ্টিতে এক পরম গৌরবের বস্তু । এই মঠের উৎস- 
মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন বীর সন্গ্যাসী বিবেকানন্দ | অন্তান্ত গুক 

ভাইদের মত শিবানন্দও এ সময়ে বিবেকানন্দের এই কর্মযজ্ঞের 

পাশে আসিয়া দাড়ান। 

পরিব্রাজক সন্্যাসী, ধ্যানী শিবানন্দ মহারাজ এবার আবিভূ্তি 

হন কন্মযোগীরূপে । বেদাজ্ত এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচারকল্পে 
শিবানন্দ এই সময়ে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতেন । এই সর্ব্ব- 

ত্যাগী সন্ন্যাসী প্রতিভাত হইতেন বেদাস্তেরই এক জীবস্ত ভাষ্যরূপে। 

শিবানন্দের বেদান্ত প্রচার সে সময়ে মাদ্রাজ ও কলম্বোতে চাঞ্চল্যের 
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স্ষ্টি করে। তাহার কলম্বো কেন্দ্রের ছাত্রী হরিপ্রিয়৷ (মিসেস পিকেট) 

তাশ্ার দ্বারা অন্ুপ্রাণিতা হইয়া পরবর্তীকালে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজী- 

ল্যাণ্ডে বেদাস্তের প্রচারে সাফল্য অজ্জন করিয়াছিলেন | 

বারাণসীতে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা ও সংগঠন 
শিবানন্দের অন্যতম অবদান। তিরোধানের কিছু পুর্বে স্বামী 
বিবেকানন্দ বেদাস্ত প্রচারের জন্য ভীঙ্গার রাজার নিকট হইতে পাঁচ 

শত টাক! প্রাপ্ত হন। এই টাকা দিয়া বারাণসীতে একটি কেন্দ্র 

প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত তিনি করেন এবং শিবানন্দকেই দেন ইহার 
দায়িত্বভার | 

আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। শিবানন্দ মহারাজ উপলব্ধি করিলেন, 

শুধু মৌখিক ভাষণ-দানে তে। বেদান্তের তত্ব মানুষের জীবনে প্রতি" 
ফলিত হইবে না, ভজন-সাধন ও পূর্ণ বেদান্তের অনুকূল জীবনের 

আদর্শ দেখাইতে হইবে । তবেই সম্ভব হইবে বেদান্তের প্রকৃত 

বিস্তার সাধন। 

অসামান্য ত্যাগ তিতিক্ষার বলে একাজ তিনি সম্ভব করিয়া- 

ছিলেন। তাহার নিজের ও সহকন্মণাদের এই সময়কার গপস্থ্যা ও 

বৈবাগ্যের আদর্শ কাশীধামে অসামান্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 

এই আশ্রম প্রতিষ্ঠায় গোড়ার দিকে চরম দারিদ্র্য ও ছুঃখ দুর্দশার 
মধ্যে শিবানন্দকে কাটাইতে হয়। কিন্তু নান। প্রতিকূল পরিবেশের 

মধ্যেও তাহার ধ্যানগস্ভীর মুঝ্ডিটি সদ বিরাজিত থাকিত অটল 

মহিমায়। নিত্যকার ধূলি ঝঞ্ার উদ্ধে, ছন্বাতীত অবস্থায়, সর্বব সময়ে 

তিনি অবস্থান করিতেন । এ সময়কার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি 

বলিয়াছেন £ 

“কাশীতে যখন রামকুষ্জ অদ্বৈত আশ্রম হ'ল, খন কাশীবাসী 

অনেকেই আপত্তি তুললেন-_-“অদ্বৈত আশ্রম বলছেন আবার এখানে 

পু$1 হোম ইতাদি হচ্ছে কেন? এসব হ'ল অদ্বৈত মতের বিরোধী 
ভাব ॥ এইরূপে অনেকেই অনেক প্রকার আপত্তি তুলতে লাগলেন। 

আমি এতে কিছু-ক্ষুপ্ন হয়েছিলুম। শেষে জিজ্ঞান্ুদের বুঝিয়ে 
দিলুম যে, নীরস অদ্বৈতবাদ--সেভাব এখানে নয়। এখানে হচ্ছে 
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শ্রীশ্রীরামকুঞ্ণ প্রদণিত অদ্বৈতভাব । এখানে রসে বশে সারেমাতে 

বস্্ থাকবে । অধিকারী হিসাবে অদ্বৈতজ্ঞানও থাকবে, ভক্তি পৃজা 
পাঠ ইত্যাদিও থাকবে । একঘেয়ে অদবৈতবাদ হ'লে প্রাণট। বড় শুষ্ক 
হয়ে যায় । ভক্তি প্রাণকে সরস রাখবার একট। উপায় । আর কর্ম্মও 

নিতান্ত আবশ্যক--এও এক বড় সাধনা 1” 

সহজ ভাষায়, শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা সহকারে এমন করিয়া তিনি 

এই তত্টি বুঝাইয়া দিলেন যে, কাহারো মনে কোন প্রশ্ন রহিল না, 
বিরূপ ভাব রহিল না| রামকুষ্চমণ্ডলীর বিশেষত স্বামী বিবেকানন্দের 

বহুকথিত মূল তাত্বিক সূত্রটি-_আত্মনো। মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ-_ 
সকলের মনে গ্রথিত হইয়। গেল। 

কাশীর অদ্বৈত আশ্রমে তখন খুব অর্থাভাব। বাড়ী ভাড়াও 
অনেক বাকী পড়িয়া! গিয়াছে । শিবানন্দ মহারাজ বন্ছ কষ্টে একদিন 

একশত টাক যোগাড় করিয়াছেন এবং বাড়ীওয়ালাকে দিবার জন্য 

তাহা রাখিয়। দিয়াছেন একটি ভাঙ্গা ক্যাসবাকেে । 

আশ্রমের একটি নবাগত যুবক কন্মার উপর এই সময়ে বাজারের 
ভার ছিল। লোভে পড়িয়া সে এ টাকাটা আত্মসাৎ করিয়া বসে 

এবং আশ্রম হইতে পলায়ন করে । সব টাকা নিয়! গিয়াও সে কিন্ত 

ক্যাসবাক্পে একটি পয়সা রাখিয়! যায়। কোনমতে তাহ) দিয়াই 

সেদিন বাতাস! কিনিয়া ঠাকুরের ভোগ দেওয়া সম্ভব হইল। 

বহু কষ্টে যোগাড় করা টাকাগুলি তো উধাও হইয়া গেল । এখন 

বাড়ীভাড়ার টাকা আসিবে কোথা হইতে | এত টাকা আবার 

কোথায় পাওয়া যাইবে? এদিকে বাড়ীওয়ালাটি অতি দূর্দান্ত 

লোক, বাগে পাইলে সহজে কাহাকেও সে ছাড়ে না। আশ্রমিকের 

প্রমাদ গণিলেন। 

বাড়ীওয়াল৷ শিবানন্দ মহারাজকে ডাকাইয়। নেয় এবং টাকা 

আদায়ের জন্য তাহাকে নিজের গদীতে আটকাইয়া রাখে । বন্ধু ও 

শুতানুধ্যায়ীদের চেষ্টায় বাড়ীওয়ালার সঙ্গে আপাততঃ মিটমাট হইল, 

এবং মহাপুরুষজী আশ্রমে ফিরিয়। আমিলেন। 
বিশ্ময়ের বিষয়, যে যুবকটির জন্য এত লাঞ্ছনা, তাহার উপর 
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শিবানন্দ স্বামীর এতটুকু রুষ্টভাব নাই। প্রশান্ত কণ্ঠে শুধু বলিলেন, 
“ছেলেটির অতাব হয়েছিল, তাই টাকা নিয়ে চলে গেল। কিন্তু তার 

ধশ্মবুদ্ধি কিছুটা ছিল-_তাই তো একটি পয়সা রেখে গিয়েছিল । আর 

তাতেই ঠাকুরের ভোগ দেওয়! গেল। কাজ তো! আটকায় নি !” 
শিবানন্দ মহারাজের সেদিনকার এই ক্ষমাস্্ন্দর রূপ সেদিন 

মঠের কন্মী ও ভক্তদের হৃদয়ে চির অঙ্কিত হইয় যায় । এই স্বাভাবিক 

মহিমা ও অপূর্ব মহাপ্রাণতা ছিল বলিয়াই, শুধু বারাণসীর যুবক 
মহলেই নয়, পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী মহলেও তাহার আত্মিক প্রভাব 

সে সময়ে বিস্তৃত হইয়া পড়ে । 

নিবিড় ধ্যান-তন্ময়তাব মধ্য দিয়া তখন মহাপুরুষজীর দিবা ও 
বাত্রি অতিবাহিত হইত । যে অতীন্দ্রির 'আানন্দ-আন্বাদ ঠাকুর 

শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার অধ্যাত্ম-জীবনে সম্ভব করিয়া গিয়াছেন, তাহাকেই 
নিবিড়ভাবে, নিরম্র ধারায়, তিনি উপলব্ধি কারে চা,হন । তাই 

কোনদিন ইষ্টদর্শন না হইলে, দিব্য অনুভূতির রসে অক্জর অভিষিক্ত 

না হইলে, ছুঃখের তাহার সীমা থাকিত না। বালকের মত ব্যাকুল 

হইয়া কাদিতেন। আর সঙ্গীয় ব্রহ্মচারীকে হদয়ের বেদন। জানাইয়া 

খেণোক্তি করিতেন, *চন্দ্র, দিনট! আজ বৃথায় গেল । আজ ঠার 

দর্শন পেলাম না--তার জন্য একটু চোখের জলও বেরুল না ।” 

ধ্যানী সাধকের অন্তরাত্মায় মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠে সর্বপ্লাবী 

ঈশ্বরীয় চেতনা । কঠোরতপা, ধ্যান-গম্ভীর সাধক উদ্বেল হৃদয়ে 

বারান্দায় পায়চারী করিয়। বেড়ান, আর ব্যাকুল কণ্ঠে গাহিয়া চলেন-__ 
তুমি পূর্ণ পরাৎপর ; 

তুমি অগম্য অপার, 
ওহে নাথ! কার সাধ্য 

ধ্যানেতে ধরে তোমায় ॥ 

মনেরে বুঝাই কত 

তুমি বাক্য মনাতীত, 
_ তবু প্রাণ ব্যাকুলিত 

তোমারে দেখিতে চায় ॥ 
উম -১৮ 
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শিবানন্দের কপোল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে, নয়ন ছুটি অধ্ধ 

নিমীলিত। রামকৃষ্ণময় সাধকপ্রবরের এই রসাপ্রুত, প্রেমমধুর যৃত্তি 
যাহারা দেখিয়াছে তাহারাই স্মৃতির মণিকোঠায় সঞ্চয় করিয়া 
রাখিয়াছে চিরতরে | 

বারাণসীর আশ্রমে শিবানন্দ মহারাজ সাত বৎসর বাস করিয়া- 
ছিলেন। তাহার তপস্যা-পৃত জীবনের এটি এক স্থবর্ণময় যুগ। 
দিনের পর দিন তখন অদ্বৈত আশ্রমে চরম দারিদ্র্যের নিম্পেষণ 

চলিয়াছে। কোন দিন ব্রন্মচারাদের হয়তো আহার জোটে নাই। 

ক্ষুধার জ্বালায় পাশের বাড়ীর বাগান হইতে তাহার] ছুই চারিটা 

পেয়ারা পাড়িয়। খাইয়া আসিয়াছে । এই ত্যাগ তিতিক্ষাময় দিন- 

গলিতে কিন্তু শিবানন্দ মহারাজের কঠোর তপস্তা। বহিয়া চলিয়াছে 

অবিরাম ধারায় । সংঘাতময় বাস্তব জীবনের বনু উদ্দে, এক অবিচল 

ধ্যানতন্ময়তায় তিনি আবিষ্ট হইরা আছেন। 

রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন সম্পাদক শরৎ মহারাজ মাঝে মাঝে 

গাট্টা করিয়া হাসয়া বলিতেন, “তারকদা, তোমার ধ্যান কি টাকার 

যোগাড় করতে পারবে? আশ্রমের জন্য শিগগীর টাক! সংগ্রহে লেগে 

পড়ো ।” কিন্তু একথা শুনিবার মত মানুষটি তখন যেন হাবাইয়া 

গিয়াছে। 

ইহার পর ক্রমাগত কুচ্চ ব্রত সাধনের ফলে শিবানন্দ মহারাজের 

স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। অতঃপর তিনি কাশীর অদ্বৈত আশ্রমের দায়িত্ব অপর 

একজনের উপর ন্তাস্ত করিয়া বেলুভে চলিয়া আসেন। 

সেবার ডাষ্মণ্ড-হারবারের 'একটি বাগ্দী ছেলে দীক্ষা নিবার 
জন্য বেলুড় মঠে উপস্থিত হয় । মধ্যাহ্ন তভোজনের সময় 'ভক্তশিষ্যদের 

সঙ্গে এ ছেলেটিও পড্ক্তিতে বলিয়া গেল। ভোজন শেষে এক 
রক্ষণশীল ভক্ত জ্ঞাত বিচারের কথা উঠাইয়া মঠ সম্পর্কে বিরুদ্ধ 
সমালোচন৷ করিতে থাকেন। 

জাত বিচারের এই কথা শিবানন্দ মহারাজের কানে গেল। শাস্ত 

দন কণ্ঠে তিনি কহিলেন, “্যাখো, এটা ঠাকুরের দরবার । ভগবান্ 
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লাভ, সাধন-ভজন-_এই হল এখনকার মূল উদ্দেশ্য | ঠাকুরের প্রতি 
শ্রদ্ধা ভক্তি রাখা ও সাধন ভজন করা, এইটাই হচ্ছে দেখবার 

জিনিস। বামুন কি কায়েত, কি বাগ্দী, একথার কোন আবশ্যক নেই ॥ 
কারণ এখানে কুটুম্থিতা কর! ব৷ বিবাহাদি দেওয়! বা সামাজিক অন্য 

কোন কাজ করা উদ্দেশ নয়। এখানে হ'ল সাধন-ভজনের স্থান, 

সামাজিক ব্যাপারের সঙ্গে কোন সংশ্রবই নেই । যে ঠাকুরকে মান্বে, 
সাধন-ভজন করবে, সেই এখানে থাকতে পারবে । জাতাজাতির 

কথাটা! এখানে যেন না হয়|” 

সে-বার শীতকালে বড়দিনের সময় বেলুড়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
এক বিশেষ ভোগ দেওয়া হইতেছে । বনু ভক্ত ও অভ্যাগত প্রস।দ 

পাইবার জন্য আসিয়াছেন। মহেন্দ্রনাথ দত্ত শিবানন্দের এ সময়কার 

একটি আচরণ সম্পর্কে লিখিতেছেন £ 

“ছুপুরবেলায় উঠানে সকলে খাই্দে বসিয়াছেন, দালান আর 

উঠানের মাঝখানে যে জমিটা সেখানে সকলে জুতা ছাড়িয়া 
রাখিয়াছেন । তখনও প্রায় শতাঁবধি লোক দীড়াইয়৷ আছেন, বসিবার 

স্থান পাইতেছিলেন না। সকলেই বলিতে লাগিলেন যে, এ 
জায়গাটার জুতাগাল সরাইলে ভাক্তর। বসিতে পারেন । সকলেই 

এই কথা বেশ চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন ; কেহই উঠিয়া নিজের 
নিজের জুত। সরাইলেন ন1-_মুখে সকলেই আদেশ করিতে লাগিলেন । 
তারকদ। স্বভাব স্থলভ বালকভাবে কহিতে লাগিলেন “ঠিক তো, 

ঠিক। জুতাগুলি সরালে এদেরও জায়গা হয়। এই কথ। বলিয়া, 

কোন দ্বিধা! বা সঙ্কোচ না করিয়া সেই জুতাগুলি ছইবান্থু ও বক্ষের 

মাঝে ধরিয়া, দেওয়ালের কোণটাতে রাখিয়া আসিতে লাগিলেন। 

জুতা উঠাইবার সময় কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, “কি কবেন মহাপুরুষ, 
কিকরেন? আমার জুতায় হাত দিবেন না, তিনি বলিলেন, “ওহে ! 

বস, বস-_ খাও। এই সামান্ঠর অন্য এত চঞ্চল হবার দরকার নেই, 

এট! এখনি ক'রে নিচ্ছি । এইরূশ তিন চারিবার করিতেই জায়গাটা 

পরিফ্ার হইয়া গেল । পরে নিজে একট! ঝাট! আনিয়। ঝাট দিলেন। 

তারপর সকলকে নিজ নিজ আমন আনিয়! বসিতে বলিলেন। 
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বাহার আহারের জন্য উঠানের মাঝে বসিয়াছিলেন, তাহার! 

সকলেই একবাক্যে বলিলেন, “হা, সত্যকার মহাপুরুষ বটে ! কোন 

মান, অভিমান নাই । এই উপাখ্যানটিতে তাহার একটি বিশেষ 

মনোভাবের চিত্র পাওয়! যায় । যিনি উপস্থিত সকলের গুরু ব। 

গুরুস্থানীয়, তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে সকলের জুতা দুই বাহু ও বুকের 

মাঝে রাখিয়া সরাইলেন_ কোনই সঙ্কোচ করিলেন ন1। তিনি 

আদেশ করিলে উপস্থিত যে কোন ব্যক্তি জুতা সরাইত। কিন্তু তিনি 

এত বিনয়ী ও অভিমানশুন্ত লোক ছিলেন যে এসব বিষয়ে কোন 

প্রাধান্য বা ইতর বিশেষ ভাব তার একেবারেই মনে আসিত না।১ 

কয়েক বংসর পরের কথা । শিবানন্দজী আবার বারাণসীতে 

আসিয়াছেন | এসময়ে প্রায়ই থাকেন তিনি ধ্যানমগ্ন, বাস করেন 

অপাধিব আনন্দ রাজো | 'মদ্বৈত আশ্রমের সকলেরই প্রবল ইচ্ছা, 

তাহার একটি ফটে। তুলিবেন। বনু অনুরোধের পর তাহাকে সম্মত 
করানো গেল। আসনে উপবেশন করার পর যুক্তকরে তিনি নয়ন 

নিমীলিত করিলেন, সম্মুখে রাখা হঈল একটি কমগুলু। মুহূর্ত মধ্যে 
মহাপুরুষজী ধ্যানতম্ময় হইয়া পড়িলেন। দৃষ্টি ভ্রনিবদ্ধ, একেবারে 
বাহাজ্ঞান বিরহিত । ছবি তোলার ব্যাপারটি মহাপুকষের কাছে তখন 
গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। 

এভাবে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হইবার পর চ্ামী তুরীয়ান্ন্দ এই 
সঙ্কটের অবসান করিলেন । ধ্যানাবিষ্ট শিবানন্দজীর গায়ে ধাকা দিয়া 
উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, “মহাপুরুষ, প্রকৃতিস্থ হয়ে বস্থুন, আপনার 

ফটে। তুলবে যে !” 
বার বার ডাকাডাকির পর মহাপুরুষজীর চেতন! ফিরিয়া আসিল। 

নিদ্রোথিতের মত বলিতে লাগিলেন, “আ্য1-"আযা কি বলছো ?” 
কোনক্রমে তাড়াতাড়ি করিয়া সেদিনকার ফটে! তোল। পর্ব শেষ 

কর] হইল। 

শিবানন্দ মহারাজের এই সময়কার জীবন আত্মসমর্পণের সাফল্যে 

১ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অন্ুধ্যান £ মহেম্তরনাথ দত 
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মহিমোজ্ল-_গুরুকপার দিব্য রসধারায় তাহা অমুতময়। তাহার 
সমকালীন এক চিঠিতে ইহার আভাষ মিলিবে। তিনি লিখিয়াছেন, 
***তুমি আমার জীবন সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছ । আমার জীবান 
এমন কোন বিশেষ ঘটন! নাই যাহা লিখিবার যোগ্য । তবে এক 
বিশেষের অপেক্ষাও বিশেষ ঘটনা আছে তাহ। শ্রীরামকুঞ্জের শ্রীচরণ 
দর্শন ও তাহার কৃপালাত। সেও তাহারই নিজগুণে ! আমার 
এমন কোন গুণ ছিল না, যদ্দর1 তাহার কৃপালাভ করিতে পারি। 
নিন ইচ্চ। করিয়। আমায় দয়! করিয়াছেন-- এই মান্র ঘটন1 আমার 
জীবনে ।” 

অন্তত্র আবার লিখিতেছেন-__“আমি শ্রীরামকৃষের দাস এই মাত্র 

জানি। তিনি দয়া করিয়া যখন তান্ে স্মরণ করান তখন স্মরণ কবি । 

যখন পাঠ করান তখন পুস্তাকাদি পাঠ করি বা কাহাবও কাহারও 
সহিত ধন্মকথা আলাপ করি--এই আমার কাজ । ভরস! একমাত্র 
শ্রীরামকৃষ্ণের কপা- সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আছে। আর এ জীবনে 
আমার কিছুই নাই এবং কিছু আকাঙক্াও নাই তাহার কৃপাষ। 
আমি এখন প্রভূ যেখানে রাখিবেন, সেখানেই থাকিব | নিজের 
কর্তৃত্ব কিছুই নাই; প্রভু যেরূপ করাইবেন, তাহাই করিব ।” 

দীর্ঘ অধ্যাত্ম প্রস্তুতির পর শিবানন্দকে সদ্গুর কশ্মবৃত্তের মধ্যে 
টানিয়া আনেন । জীবনের চন্লিশ বৎসর কটিয়াছে কঠোর প্রত্রজ্যা 
ও তপশ্চধ্যায়। এবার তিনি মঠের কাধ্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। 
এই মঠ যে ঠাকুর রাঁমকৃষ্েরই তৈরী! আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের 
প্রাণকেন্দত্ররূপে এ যে তাহারই স্থমহান্ স্যষ্টি! প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া 

ঠাকুর শয়ং স্বামী বিবেকানন্দকে প্রেরণ দিয়েছেন, এই মঠ ও 
মিশনকে স্থাপন করিয়াছেন নৃতন অধ্যাত্ম ভাবধারার উৎস রূপে । 

এই ধৃতিটি শিবানন্দের হাদয়ে এখন স্ুপ্রতিষ্ঠিত। 

বড়লাট-পত্বী লেডি মি্টো৷ সেবার বেলুড় মঠ পরিদর্শনে আসিয়া- 
ছেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়! উঠেন, “স্বামী বিবেকানন্দই তো 

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের স্থার্ঠি ক'রে গিয়েছেন | তাই ন! 1” শিবানন্দ মহারাজ 
উত্তর দিলেন, “নাত কেন? প্রকৃত কথা হচ্ছে, এই সঙ্ঘ আমর 
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কেউ স্ষ্টি করিনি! ঠাকুরের অন্থখের সময় এই সঙ্ঘ তিনি নিজেই 

স্থষ্টি করেন। সেই সময় তিনি নিজে স্বামীজী এবং আর সকলকে 
শিক্ষা দিয়ে প্রকৃতপক্ষে কি করে এই সঙ্ঘ গঠন ও চালন! করতে 

হবে তা শিখিয়েছিলেন। সেই হল মঠের গোড়াপত্তন |” * 

জীবন-প্রভূর নষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এইবার তিনি নিষ্ঠা সহকারে 
আকড়িয়া ধরিলেন। জপ ধ্যান ও প্রত্রজ্যার শেষে তাহার জীবনে 

শুরু হইল কম্মযোগের নবতম অধ্যায়। 

পৃবেরবর পরিব্রাজক জীবন ও তপস্যার কথ! কেহ উল্লেখ করিলে 

তিনি কহিতেন, “এক সময় এ সর খুব করা গেছে। এখন তে। ঠাকুর 
আমাদের কর্মবৃত্তে টেনে এনেছেন। তার যুগধন্ম প্রচাবের জন্য 
এইরূপই প্রয়োজন হয়েছে । তাই এখন এই বুড়ে। বয়সে আমাদের 
দ্বারাও ঠাকুব তার কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। 'মামর তো ভেবেছিলাম 

যে, তপস্তা ক'রেই জীবন কাটিয়ে দেব'*.করেছিলামও তাই । কিন্তু 
ঠাকুর তা করতে দিলেন কোথায় ?” 

ভক্তজনের জন্য বাবুরাম মহারাজের ছিল প্রাণভরা ন্নেহ- 
ভালবাসা--মঠ ও জনসাধারণের মধ্যে হৃদয়যোগ তিনি স্থাপিত 

করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহার তিরোধানের পর দেখা গেল, বহিরাগত 

তাক্তের দল ক্রমে ক্রমে মঠের সহিত যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন। 

বাবুরাম মহারাজ নাই, আর কে তাহাদের দরদভর! দৃষ্টি নিয়া 
দেখিবে? কে আদর-যত্ব করিবে? সাধন-নির্দেশই বা এত উৎসাহ 

করিয়া কে দিবে? অনেকে মঠে আসা বন্ধও করিয়াছিলেন । 

এক রাত্রিতে কিছুসংখ্যক যুবক ভক্ত বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। 
আরতির পর তাহারা নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় 

শিবানন্দজী ন্মাবেগ-কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, আচ্ছা তোমরা আব্গকাল 
আর আগের মত মঠে আসছে না কেন ? আগে যেমন মঠে আসতে 

এখনও তেমনি এসো | জেনো, বাবুরাম মহারাজ তোমাদের যেমন 

ভালবানতেন, আমিও তোমাদের তেমনি ভালবাসি |৮ 

এই ধ্যান-গম্ভীর মহাপুরুষের অন্তর্লোকে এমনতর প্রেমের ফল্তু 
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বহিতেছে একথা জানিয়া যুবক ভক্তদল বিস্মিত হইলেন । ইহার 
পর হইতে বনু মুমুক্ষু ও ভক্ত সাধক শিবানন্দের ন্নেহচ্ছায়ায় আসিয়া 

উপবিষ্ট হইতে থাকে । বহছুতর প্রাণ-শিখ! তাহার অধ্যাত্ব-জ্যোতিতে 

উজ্জবলতর হইয়! উঠে । 

শিবানন্দ বিশ্বাস করিতেন, বামকুষ্ণ মণ্ডলী ও বেলু'ড মঠ* তাহার 
প্রভু রামকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় ও প্রেরণায় স্থষ্ট । মনে প্রাণে সদাই তিনি 
আশা করিতেন, এই মণ্ডলী ও মঠ হইবে অধ্যাত্ব-শক্তির এক বিরাট 

উৎস। তাই নিষ্ঠাভরে নিজের মাত্মিক সাধনা ও কন্মসাধনাকে এই 

মঠের সহিত একান্তভাবে তিনি যুক্ত করিয়! দ্িলেন। নিজে যেমন 

সদ্গুক শ্রীরামকষ্ণের ভাবনায় সদ! বিভোর থাকিতেন তেমনি মাঠর 

কন্মী, ব্রহ্মচারী ও সন্ামীদের মধ্যেও বিস্তারিত করিতেন সেই 

চিন্তা ও সাধনার ধার।। 

'্বধ্যাত্ম-আলোচনা প্রসঙ্গে যে কোন ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ও ভক্তের 

চেতনাকে তিনি অবলীলায় উদ্ধতর স্তরে নিয়! যাইতে পারিতেন। 

তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সংপ্রসঙ্গ এ সাধন তত্বের আ্োত উচ্ছ্বসিত 

হইয়া উঠিত। 

কোন গৃহস্থ ভক্ত একবার বলিতেছিলেন; “মহারাজ, জীবনে কত 

পাপ করেছি । আপনি মহাপুকষ | আমায় কপা ককন।” 

শিবানন্দ দুটকঠে কহিঙ্গেন, “তুমি আর কি পাপ করেছ, বাবা ? 
তুমি কি ঠাকুরের কথা শোননি ? ঠাকুর প্রায়ই বলতেন, পাপ-_ 

তুলোর পাহাড় । পাহাড় প্রমাণ তুলো যেমন সামান্ত অগ্নিশ্ষুলিঙ্গেই 

অচিরে ভন্মীভূৃত হয়, তেমনি ভগবানের কৃপাক্ণা লাভে পাহাড়- 

প্রমাণ পাপও ধ্বংস হয়ে যায়। তোমার কোন ভয় নেই । তাকে 

ডাক, তার নাম করো । আর কিছু করতে হবে না) 

রশচীর ভক্তগণ একবার শিবানন্দ মহারাজকে তাহাদের উৎসবে 

নিয়া গিয়েছেন । এটি ছিল ঠাকুর রামকৃষ্ণের পুপ্য-জন্মতিথি উৎসব । 
শিবানন্দজী ইষ্টদেবের পুজায় উপবিষ্ট হইলেন। দীর্ঘকাল ধ্যানস্থ 
থাকিয়া ঠাকুরের- চরণে পুষ্পবিদ্বদ্গ দিয়া তখন পুজ্জাকক্ষের বাহিরে 
আমিলেন, তখন তাহার দেহ ভাবাবেশ ও দিব্য অনুভূতিতে থর থর 



২৮০ ভারতের সাধক 

করিয়া কাপিতেছে, নয়ন ছুটি রক্তবর্ণ। এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মনী সেই সময়ে 
আসিয়া! তাহার পদতলে লুটাইয়া পড়েন। 

শিবানন্দজী প্রশ্ন কাঁরলেন, “কি চাই ?* মহিল ভক্তটি করজোড়ে 

কহিলেন, “মুক্তি ।” 
ধীর প্রশাস্ত কণ্ে মহাপুরুষ উত্তর দিলেন, “আচ্ছ! তা হবে। 

আমি ঠাকুরকে বলব।” প্রত্যয় ও করুণার দীপ্থিতে তাহার আনন- 
খানি তখন সমুজ্জবল। 

এই সময়ে এক উপদেশ-প্রার্থী ভদ্রলোক তাহাকে বলিতেছিলেন, 

“ঠাকুরের নামই তো শুন্ছি, তাকে দেখবার সৌভাগ্য তো! আমাদেব 

হল না, মহারাজ !” 

তীক্ষকণ্ঠে তিনি কহিলেন, “সে কি কথ] ? ধার ভগবানের পুত্রকে 
দেখেছে, তার। যে ভগবান্কেও দেখেছে! আমি আর আমার পিতা 

যে একই |” এই তেজোদ্ৃপ্ত বাণী শুনিয়া সকলে নিনিমেষে সম্ভ্রমভরে 

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। 

বন্ুদিন আগের কথা। শ্রীরামক্চ একদিন দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্র, 

রাখাল, তারক প্রভৃতিকে বলিতেছিলেন, “গ্াখও কালে তোদের বনু 
লোককে দীক্ষা দিতে হবে ।” 

তারক বলিয়া উঠিলেন, “আমি কিন্তু ওসব পারবে। না।” 
ঠাকুর তখন উত্তর দিয়াছিলেন, “সে ঈশ্বরের ইচ্ছা । পরে দেখা 

যাবে। তুই এখন অত ভাবিস্ কেন ?” 

সেই এঁশী ইচ্ছা এইবার বুঝি রূপায়িত হইতে থাকে । এতধিন 
শিবানন্দ মহারাজ কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই | মুমুক্ষু ভক্তের! কত 
কাদাকাটি করিয়াছে, প্রবীণ গুরুভ্রাতার৷ বার বার অন্থুরোধ উপরোধ 

করিয়াছেন, তিনি সে সব কানে তোলেন নাই। ১৯২২ খুষ্টাব্দে ঢাকা 

পরিভ্রমণের কালে, দীক্ষাদান সম্পর্কে তাহার মত পরিবণ্তিত হয়, 

সম্মত হন মুমুক্ষুদের সাহায্য দানে । 

ঢাকা শহর ও পূর্ববঙ্গের অন্ান্ত অঞ্চলের অনেক ভক্ত স্বামী 
শিবানন্দের কাছে কাতর প্রার্থনা জানান দীক্ষার জন্য । শিবানন্দজীর 
মন এবার নরম হয় এবং কয়েকদিন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানান 
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তাহার নির্দেশের জন্য | এ নির্দেশ তিনি লাভ করেন, এবং মঠ ও 

মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট আদেশপ্রার্থী হইয়া তিনি 

এক পত্র লিখেন। 

ব্রহ্মানন্দজী উল্লাসিত হইয়া উত্তর দেন, “খুব দিন, প্রাণ খুলে 

দীক্ষা দিন। আপনাব কাছে যাব! দীক্ষা! পাবে তাদের জীবন তো 

ধন্য হয়ে যাবে ।” 

শিবানন্দ মহারাজ এই সময়ে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, “ঢাকাতে 

আমি প্রায় দেড়মাস ছিলাম । সেখনে অনেক নরনারী শ্রীশ্রীঠাকুরের 

ইচ্ছায় তাহার নাম পাইয়াছে । সে সময় ঠাকুরেৰ প্রেবণায় আমার 

ভিতর” একটি ভাব আসিয়াছিল 1” 

মঠের নবীন ব্রহ্ষচারীদের উপদেশ দিতে গিয়া শিবানন্দজী 

উদ্দীপিত হইয়। উঠিতেন, স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিতেন,৯ “খুব ডেকে যাও, 

খুব তার নাম ক?রে যাও। তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে পড়ে থাক 
যখন যা দরকার তিনি সব দেবেন। পবিত্রতা ধর্মজীবনের 

ভিত্তি। পবিত্র হৃদয়ে ভগবান্ শীঘ্র প্রকটিত হন, কায়মানোবাক্যে 
পবিত্র থাকাব চেষ্টা করো । এখন তো! তোমাদের ছাত্র জীবন । ছাত্র 

জীবন বড়ই পবিভ্র। ঠাকুর পবিভ্রহদয় ও বিষয়-বাসনাহীন ছেলেদের 
খুব ভালবাসতেন । যার মনে বিষয়ের দাগ লাগেনি তার শীঘ্র শীশ্ত 
চৈতন্ত হবে । আর দরকার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। যেমন বললাম, সরল 
প্রাণে সব বিশ্বাস ক'রে নিয়ে ঠিক তেমনি ভাবে সাধনায় লেগে যাও। 

দেখবে তান দয়! হবে- খুব আনন্দ পাবে । আসল কথা কাজ 

করতে হবে। ঠাকুর বলতেন-__“খালি সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে বললে তো 
নেশা হবে না। সিদ্ধি আনতে হবে পরিশ্রম ক'রে ছুটতে হবে, 
সিদ্ধি খেতে হবে-তবেই নেশ। হবে ।” তেমনি ভগবানের নাম 

করো, তার ধ্যান করো, হার কাছে প্রার্থনা করো--আত্তরিক ভাবে, 

তবেই আনন্দ পাবে ।” 

সে-বার একটি মহিল। ভক্ত মহাপুরুষের কাছে নিবেদন করেন, 

১ শিবানন্দ বাণী ঃ উদ্বোধন 
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বাবা, আমাদের কি ক'রে উদ্ধার হবে? কি ক'রে এ মায়া থেকে 

মুক্ত হব? মাপনি একটু আশীর্বাদ করুন ।” 

তিনি এ কথার উত্তরে স্েহপুর্ণ স্বরে কহিতে লাগিলেন, “গ্ভাখো, 
আসল কথাট। কি জানো, এ সংসার যে অনিত্য, এ €বাধ তার 

কৃপা ছাড় হয় না। একমাত্র ভগবানের শরণাগতি ছাড়! এ-মায়া- 

জাল কাটাবার অন্ত কোন উপায় তো নেই মা! শ্রীভগবান্ নিজেই 

গীতাতে বলেছেন-__ 

“দৈবী হোষ! গুণময়ী মম মায়! হুরত্যয়!। 

মামেব যে প্রপদ্ান্তে মায়ামেতাং তরস্ভি তে ॥ 

এই যে দৈবী মায়া, যা জীবকুলকে মোহিত ক'রে রেখেছে, 
তা বাস্তবিকই তুস্তরা, এ মায়ার হাত থেকে পরিভ্রাণ পাওয়া 

বড়ই কঠিন । কিন্তু যারা অনন্ত মনে আমায় ভজন! করে, তার 

এই দৈবী মায়া অতিক্রম করতে পারে, এ মায়ার হাত থেকে 

অবাহতি পায়।, 

“অনন্ত মনে তাকে ডাকা ছাড়া আর তো জীবনে কোন উপায় 

নেই । তোমর!। সংসারে রয়েছ, নান। কাজকম্ম আছে । তোমাদের 

তে! সাধনভজন করবার মত সময় নেই। তোমর] তার শরণাগত 

হয়ে পড়ে থাক আর কাদ। কেবল কাঁদ আর প্রার্থনা করো, প্প্রভু 

দয়! করো, দয়া করে।।” কাদতে কাদতে মনের ময়ল৷ ধুয়ে যাবে । 

তখন তিনি সহত্র তৃূর্য্যপ্রভায় প্রতিভাত হবেন। তখন দেখবে যে 

তিনি অন্তরেই রয়েছেন । খুব কাদবে আর মধ্যে মধ্যে সদসৎ বিচার 
করবে । একমাত্র ভগবান্ই সত্য, আর সংসার, জন্মমৃত্যু, সুখহু:খ 

সবই অনিতা । এইরকম বিচার আর প্রার্থনা করতে করতে তবে 
তার দয়। হবে; সংসারের প্রতি ঘৃণা জন্মাবে এবং মন শ্রীভগবানের 

দিকে যাবে ।” 

সাধারণভাবে মঠের ভক্ত সাধকের শিবানন্দ স্বামীর ধ্যান- 

পরায়ণ, গম্ভীর রূপটির সহিত পরিচিত ছিলেন । কিন্তু নবীন ভক্তদের 

সঙ্গে মেসামেশ! করিতে গিয়। হাসি-তামাশাও তিনি কম করিতেন 

না। মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এ সম্পর্কে বলিয়াছেন £ 
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“হাসিন্তামাশার ভিতরেও একট! বিশেষত্ব দেখভূম, যদিও তিনি 
নানা রকম রঙ্গতঙ্গী ক'রে নিজে হাস্চেন বা! অপরকে হাসাচ্ছেন, 

কিন্তু তা হলেও তার মনটা আর একদিকে রয়েছে | মুখে তিনি এক 

বলছেন-_মন কিন্তু আর এক দিকে । উনি সেটা এমনভাবে বলছেন 

যে তাতেও আর একট! বড় উচ্চভাব রয়েছে । আবার এই রঙ্ষতঙ্গী 

কববার মুহুর্তেক পরেই তিনি গম্ভীর ধ্যানমগ্ন পুরুষ হইয়া যাইতেন? 
তখন আর পুর্ধরবের সে গলার আওয়াজ নাই, চোখের আর সে চাউনি 

নাই, মুখের আব সে ভাবও নাই! সহসা এক গস্ভতীর ধ্যানপিমগ্ন 
ব্যক্তির বিকাশ পাইল এবং যাহার পুর্ব্বে তারকদার চাপল্যের কথা৷ 
শুনিয়! হাস্ত-কৌহুক করিতোছল তাহারাঁও তারকদার এহ মশ্চধ্য 

ভাব পবিবর্তনে স্তস্তিত ও সংযত হইয়া যাইল। 

“আজাবন কাপ আনি তারকদাকে দেখিয়াছি যে, তিনি জগৎ 

হইতে সব সময় যেন পৃথক বা বিচ্যুত রহ্িয়াছেন । এইটিই তাহার 
স্বাভাবিক ভাব ছিল । এই জন্যই বোধহয় জীবনের প্রথম অবস্থায় 

তিনি বিশেষ কিছু কাধ্য করিতে পারেন নাই এবং সকলে তাহাকে 

যতটা উচিত ততট। শ্রদ্ধা করে নাই। কিন্তু জীবনের শেষ ভাগে 

যখন এই ভাবটি ঘনীভূত হইয়। বেশ প্রস্ফ্টিত হয়া উঠিল তখন 
তাহাকে সকলেই জীবনুক্ত পুরুষ বলিয়। সম্মান করিতে লাগিল। 

যাহা হউক তিনি সকল ভাবই বুঝিতেন, সকল ভাবকেই শ্রদ্ধা 

করিতেন, কোন ভাবের বিরোধী ছিলেন না। তবে তাহার ত্বতাব- 

সিদ্ধ ধ্যানী ভাবটি তাহার প্রিয় ছিল-_এই মাত্র। এইজন্য তিনি 
তাগুবনূত্যে বা অন্য প্রকার ভাবেতে ততটা মিশিতেন না, দূর হইতে 

সমস্ত দেখিতেন । তিনি ধ্যানী ছিলেন-_কীর্তনী ছিলেন ন11” 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার দিন দিন বাড়িয়। চলিয়াছে। জাতি 
বর্ণ ধশ্ম নিধিবশেষে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আসিতেছে কত 

ভক্ত, কত মুমুক্ষু | উহাদের দেখিয়! শিবানন্দজীর আনন্দের অবধি 

নাই| এক সুশিক্ষিত মুসলমান তক্ত ঠাকুরের নাম নিয় সাধনা 
করেন, কপাও কিছু পাইয়াছেন। সপরিবারে শিবানন্দ মহারাজের 
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কাছে আসিয়া, সেদিন তিনি উপস্থিত । এই সাক্ষাৎ সম্পর্কে শিবানন্দ 

হর্যভরে একদিন বলিয়াছিলেন £ 

“ভক্ত মুসলমান ভদ্রলোকটি বললেন, আপনাকে দর্শন করতে 

এসেছি । আমার স্ত্রী বিশেষভ।বে আগ্রহান্িত হয়ে এসেছেন । তার 

কিছু বলবার আছে ।, এই বলে তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন। 

তার স্ত্রী তখন খুব ভক্তিভরে আমায় প্রণাম ক'রে অনেক প্রাণের কথা 

বললেন। তান বাল্যকাল হতেই কৃষ্ণভক্ত, শ্রীকৃষ্কে বালগোপাল 

ভাবে ভজন! করেন, এবং দর্শনাদিও মাঝে মাঝে পান। তারপর 

ঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ পড়ে ঠাকুরের উপর তার খুবই ভক্তি 

হয়েছে । তার ধারণা, তার ইট্টদেবই রা'মকুষ্জপে জগতে অবতীর্ণ 
হয়েছেন | দেখলুম যে ঠাকুরের উপর অগাধ ভক্তি । বেশ সাধন- 
ভজন করেন। ঠাকুরও নানাভাবে তাকে কৃপা করেছেন। শেষটায় 
বিদায় নেবার সময় হাটু গেড়ে প্রণাম ক'রে বললেন-_ আমার মাথায় 
হাত দিয়ে একটু আশীর্বাদ করুন। আপনি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ 
করেছেন, তার কৃপা পেয়েছেন । আপনার যে হাত শ্রীরামকৃষ্ণকে 

স্পর্শ করেছে সে হাত আমার মাথায় একটু দিন 1 আর কিকান৷ ! 
আমার তো। কেবল মনে হতে লবগল “ধন্ত প্রভূ, ধন্য তোমার মহিমা ! 

তোমায় কে বুঝবে বল ? সেই শিব-মহিম়নঃ স্তোক্রের কথা মনে হল-_ 
তব তত্বং ন জানামি কীদৃশোহসি মহেশ্বর | 

যাদৃশোইসি মহাদেব তাদৃশায় নমোনমঃ ॥ 
“হে মহেশ্বর, তুমি যে কিরূপ -তোমার তত্ব কি, তাতো আমি 

জানি না। হে মহাদেব, তুমি যেরূপ হও সেইরূপ তোমাকেই 

ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার ।” বাস্তবিক ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের এ কথাই 
বলতে হয়। তাকে কে বুঝবে? ঠাকুরের আরও অনেক মুসলমান 

ভক্ত দেখেছি। একজন দেখলুম কাডডাপায়। খুব মানী লোক, 

গভর্নমেন্ট খান খানবাহাছবর খেতাব দিয়েছে । ওঁর! সুফী সম্প্রদায়ের, 

কিন্ত ঠাকুরের উপর খুব তক্তি। ওখানে ঠাকুরের একটি ছোট 
আশ্রম আছে। এ খান বাহাহ্র এবং স্থানীয় কালেক্টর-_-তিনিও 

মুসলমান-_ প্রভৃতি পাঁচজনে চেষ্টা ক'রে এ আশ্রমটি করেছিলেন । 
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আমর] তিন চারদিন ওখানে ছিলুম। প্রায়ই দেখতুম, কি সকালে 

কি বিকেলে, সেই খান বাহাছবর ঠাকুরমগ্ডপের এক কোণে বসে 
আছেন খুব দীনহীন ভাবে, আর একদৃষ্টে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে 
মাছেন। তার ধারণ। যে, তাদের পয়গম্বর মহম্মদই এবার রামকৃষ- 

বপে জগতের কল্যাণের জন্য এসেছেন । এমনি ক'রে কত ভাবে যে 

ঠাকুর কত লোককে কপ! করেছেন, তা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির 

অগম্য ।” 

সেদিন এক গৃহস্থ ভক্ত সাধন-ভজন ও জীবনের কর্তবা সম্বন্ধে 

শিবানন্দ মহারাজের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। উত্বরে 

তিনি বলেন, “ঠাকুরের কথাতেই তো আছে সংসারের সব কাজ 
করবে কিন্তু মন রাখবে ঈশ্বরে । যেমন বড়মান্ুষের বাডীর দাসী 

সব কাজ কচ্ছে, কিন্তু সারাটি মন পড়ে আছে দেশে নিজের বাড়ীর 

দিকে | তেমনি সংসারে থাকতে হবে অনাসক্ত হয়ে । স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়- 

স্বজন সকলেরই সেবাযত্ব করবে ; কিন্তু প্রাণে প্রাণে জানবে যে, 

তোমার একমাত্র আপনার জন শ্রীভগবান্। তিনি ছাড়া তোমার 

আর কেউ নেই৷ তা বলে স্ত্রীপুত্রদের অবহেল। করবে না। তাদের 

ভগবানের প্রেরিত জীবজ্ঞানে, ভগবানের অংশজ্ঞানে যথাশক্তি সেবা 

করবে। তাদের সঙ্গে ভগবতপ্রসঙ্গ করবে । 

“সংসারে থাকবে ; কিন্তু মন যেন সংসারে আবদ্ধ হয়ে না থাকে । 

আর ঠাকুর বলতেন--“বিচার কর! খুব দরকার । সংসার অনিত্য, 
ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য ও সত্য বস্তব। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, 

ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয় এই পর্য্যস্ত । কিন্তু তাতে 

ভগবান্ লাভ হয় না। অতএব টাকা কখনও জীবনের উদ্দেশ্ট হতে 
পারে ন। এর নাম বিচার 1 খুব বেশী সাংসারিক উচ্চাকাতক্ষা মনে 
স্থান পেতে দিও না৷ । সাধ।রণভাবে জীবনযাত্রার বন্দোবস্ত তো ক'রে 

নিয়েছ ; তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে | মনের স্বাভাবিক গতিই নিয়দিকে-_- 
কামকাঞ্চন ও মান্যশের দিকে ! সেই ছড়ানো! মনকে গুটিয়ে এনে 

জ্রভগবানের পাদপন্মে লীন করতে হবে। জীবনে মানুষের সব 
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চাইতে বড় উচ্চাকাভক্ষা হচ্ছে ভগবান্লাভ। সেই উচ্চাকাভক্ষাই 
মনে সবক্ষণ ধরে রাখবে এবং সে লক্ষ্যে যাতে পৌছতে পারে। তার 

জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে ।” 

তরুণ সাধকদের পক্ষে মনকে শান্ত করিয়া গুটাইয়।! আনা, ধ্যানে 

নিমজ্জিত হওয়া একটা! বড় সমস্ত! । এ সম্পর্কে তাহাদের উৎসাহ দিয়! 

বলিতেন, “এজন্য মোটেই ভেবো না। অশান্ত মনকেও ক্রমে শান্ত 
করে ধ্যেয় বস্তুতে একাগ্র করা যেতে পারে । ধ্যান কপ করতে 

আসনে বসে তখনই জপ বা ধ্যান শুরু করো না। প্রথমটায় 

ধীরভাবে বসে ঠাকুরের নিকট কাতর প্রার্থনা করবে | ঠাকুর হলেন 
জীবন্ত সমাধিত্বরূপ, তার কাছে আস্তরিক প্রার্থনা কবে তাকে 

চিন্তা করলেই মন সমাহিত হয়ে যাবে । বলবে- প্রভু, আমার 

মন স্থির ক'রে দাও।” এই ভাবে খানিকক্ষণ প্রার্থন। ক'রে ঠাকুরের 
সমাধির কথা! ভাববে । তার যে ছবি দেখছো, এ ছবি খুব উচ্চ 

সমাধি অবস্থার ছবি। সাধারণ লোক এ ছবির কোন তাৎপধ্য 

বুঝতে পারে ন1। পরে চুপচাপ বসে মনকে লক্ষ্য করতে থাকবে যে, 

মন কোথায় ছুটে যায়। তুমি তে। আর মন নও । মন হল তোমার, 

তুমি মন হতে স্বতন্ত্র আত্মন্বরূপ। ধীরভাবে দ্রষ্টার মত বসে মনের 
গতিবিধি লক্ষ্য করে যাবে । অনেকক্ষণ ছুটোছুটি করার পর মন 
আপনা হতেই শান্ত হয়ে পড়বে । তখন মনকে ধরে এনে ধ্যানে 

লাগাবে । যতবার মন পালিয়ে যাবে ততবারই মনকে ধরে নিয়ে 
আসবে | এই রকম করতে করতে দেখবে যে, মন ক্রমে ক্লাস্ত হয়ে 

যাবে । তখন খুব প্রেমের সহিত ভগবানের নাম জপ করবে, তার 

ধ্যান করবে । কিছু দিন ঠিক যেমন ক'রে বন্গুম তেমনি ক'রে যাও 
দেখবে যে, মন তোমার বশে এসেছে । তবে কিন্তু খুব নিষ্ঠার সঙ্গে 
নিত্য নিয়মিতভাবে এটি ক'রে যেতে হবে” 

“ভগবান্ লাভের ব্যাকুলতা একদিনে আসে না এবং তার কৃপ! 

ছাড়াও হয় না। সেজন্য নিত্য অভ্যাম করতে হয়__-আর কেঁদে 

কেঁদে প্রাণের আবেগ জানাতে হয়__প্রভু, দয়৷ করো, আমি সাধারণ 
মানুষ | তুমি দয়া ক'রে দর্শন না দিলে আমার সাধ্য কি যে তোমার 
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দর্শন পাই! কৃপা করো প্রভু । এই ছুর্বলকে কপা করো এভাবে 

নিত্য প্রার্থন। করবে । যত তার ভন) কাদবে তত মনের ময়ল। ধুয়ে 

যাবে ' আর সেই স্বচ্ছ মনে শ্রীভগবান্ প্রতিভাত হয়ে উঠবেন। 

তোমর। সাধু হয়েছ, তার নাম ক'রে ঘরবাড়ী ছোড়ে এসেছ--তার 
উপর তো! তোমাদের দাবা আছে। ঠাকুরকে খুব আপনার ভেবে 
তার উপর জোর করবে । দয়। করবেন বলেই তো! তিনি তোমাদের 

ম1] বাপের কোল থেকে টেনে এনেছেন এবং তার আশ্রয়ে তার সজ্বে 

স্বান দিয়েছেন। 

“পড়ে থাক, বাবা, শরণাগত হযে পড়ে থাকে। তার দুয়ারে । 

পওহারী বাবা যেমন স্বামীজীকে বলেছিলেন, “গুককে ছুয়ারমে 

কুত্তেকে মাফিক পড়ে রহো। |” স্বামীজী এ কথা আমাদের অনেকবার 
নলেছিলেন। কুকুর যেমন কখনও 'প্রভূর বাড়ী তাগ করে না, 

তাকে খেতে দাও আর নাই দাও, মারে। আর যাই করো, সে যেমন 

কখনও প্রভুর বাড়ী চড়ে কোথা যাবে ন!, তেমনি আমাদেরও 

প্রভুর দ্বারে একনিষ্ভাবে, তার শরণাগণ্ড হয়ে, পড়ে পাকতে হবে । 
ভাল খেয়ে হোক, মন্দ খেয়ে হোক, মিঠে খেয়ে হোক বা তেতো 

খেয়ে হোক, যো-সো। করে যে শেষ পধ্যন্ত তার আশ্রয়ে পড়ে 

থাকতে পারবে তার হয়ে যানে! 

“তোমরা ঠাকুরের আশ্রয়ে রয়েছ, তার সভ্ঘে স্থান পেয়েছ, 
তোমাদের আর ভাবন। কি? ঠাকুর যেমন বলতেন, “বাপ ষে 
ছেলের হাত ধরেছেন, সে ছেলের আর পড়বার ভয় থাকে না। 

তেননি যতদিন এ সজ্ঘবে তার আশ্রয়ে থাকবে--ততদিন কোন ভয় 

নেই, তিনি ঠিক তোনাদের উদ্ধার করবেন_ নিশ্চয় জেনো ।” 

ভগবংস্দর্শন ও পরম শাস্তি লাভ সম্বন্ধে এক তরুণ মুমুক্ষু প্রশ্ন 

তুলিয়াছেন। উত্তরে শিবানন্দজী প্রশান্ত স্বরে বলিলেন : 

দাখে। বাবা, শাস্তি লাভ করা অত সোজা কথা নয। এরাস্তা 
খুবই কঠিন- খুর কণ্টকাকীর্ণ_ 

“ক্ষুরস্-ধার। নিশিত। হরত্যয়] ৷ 

ছুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদত্তি ॥+ 
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_ক্ষুরের ধার যেমন তীক্ষু ও ছুরতিক্রমণীয়, তত্বদর্শাীরা সেই 
আত্মসাক্ষাৎকারের পথকে সেইরূপ হূর্গম ব'লে থাকেন। এসব 

মন্ত্রদ্র্ট। খধিদের কথা! । এ বড় হ্র্গম পথ। বাইরে থেকে যত সোজা 

বলে মনে হয়, ততট। মনোজ! নয়-_ অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। 

কিন্ত আন্তরিকভাবে যদি তাকে চাওয়া যায়__-তবে তার কৃপা হয়, 

এও সত্যি। ঠাকুরের জীবনীতে পড়েছ তো, তাকেই কত কঠোর 

সাধন! করতে হয়েছিল । তবে তো! মায়ের দর্শন পেয়েছিলেন। অবশ্থ 

তিনি সবই লোকশিক্ষার জন্য করেছেন, তার কথা স্বতন্ত্র | “ভগবানের 

উপর অন্থুরাগ ন1! এলে কিছুই হবে না। আন্তরিক টান চাই । ঠাকুর 
যেমন বলতেন, তিন টান এক হলে ভগবান্ লাভ হয়--সতীর পতির 

উপব টান, মায়ের সন্তানের উপর টান, আর কৃপণের ধনের উপর 

টান। এই তিনটান এক হলে যতটা ব্যাকুলত! জন্মায়, সেই পরিমাণ 

ব্যাকুলত! যদি কারু প্রাণে মাসে তবেই তার ভগবান ও শাস্তি 

লাভ হয়।” 

এক ব্রহ্মচারী সেদিন তাহার কাছে নিবেদন করিলেন, “মহারাজ, 

ঠাকুর তো বলেছেন, সাধুর পক্ষে স্ত্রীলোকের পট পর্যাস্ত দেখতে 

নেই, কিন্ত আমাদের তো৷ নানা কাজকর্মে সত্রীলোকের সঙ্গে কথাবার্তা 

পশ্যস্ত বলতে হয়। এসব অবস্থার ভেতর আমাদের কিভাবে থাকতে 

হবে?” 
মহাপুরুষ কিছুট! মৌন থাকিয়া বলেন, “দ্যাখো. বাবা, বাড়ীতে 

যখন ছিলে তখন মা বোন ছিল তো ? মা, বোনদের সঙ্গে যেমন সরল 

প্রাণে মেলামেশ। করতে, ঠিক সেই রকম মন নিয়ে এখানে 

স্রীলোকদের সঙ্গে প্রয়োজন মত কথাবার্ত। বলবে । মনে মনে ভাববে 

যে তারা তোমার মা, বোন । অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এমন কি 

ভক্ত স্ত্রীলোকদের সঙ্গেও কথাবার্তা ন। বলাই ভাল--বিশেষ ক'রে 

আলাদাভাবে । পাঁচজনের সামনে কাজকর্মের কথা বলতে পার। 

তোমরা সাধু হতে এসেছ, নিজের ভাব বজায় রেখে, নিজ আদর্শের 

দিকে দৃষ্টি রেখে সর্বদা চলবে । নারী জাতিকে সাক্ষাৎ জগজ্জননীর 
অংশ বলে জ্ঞান করবে । এই হল সাধনা ।” 



স্বামী শিবানন্দ ২৮৪৯ 

“কিন্ত তাতেও যদি মনে কুভাব আসে তে কি ক'রব মহারাজ 1” 

মহাপুরুষজী তহ্ত্তরে একটু দৃঢ়ম্বরে বল্লেন, _“যেখানে সেখানে 
মেয়েমানুষ দেখলেই যাদের মনে কুভাবের উদয় হয় তার! সাধু 
হবার তো! উপযুক্ত নয়ই এমন কি লোকসমাজে থাকারও উপযুক্ত 
হয়নি । তাদের উচিত এমন কোন নিভৃত স্থানে চলে যাওয়া যেখানে 

স্রীলোকের কোন সংশ্রব নেই এবং সেখানে দীর্ঘকাল কঠোরভাবে 
জীবন যাপন ক'রে মনের এ সকল পশুপ্রবৃত্তি সমূলে ধ্বংস ক'রে 

তবে লোকসমাজে আসা উচিত। সমাজেরও একটা নিয়ম আছে, 

একটা শৃঙ্খলা আছে।” 
জপের কাধ্যকারিতার উপর শিবানন্দ মহারাজ সব সময়েই 

গুরুত্ব আরোপ করিতেন। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়। এক ভক্তকে 

বলিয়াছিলেন, “গ্রীতির সঙ্গে বার বার নাম করাই জপ । তাই করবে, 
করতে করতে আনন্দ পাবে । জপের বিশেষ কোন নিয়ম নেই-_ 

সব সময় চলতে, ফিরতে, খেতে, শুতে, শয়নে স্বপনে জাগরণে 

সবাবস্থায়ই জপ কর! চলতে পারে । আসল জিনিস হল-_প্রেম। 

যত প্রেমভরে তার নাম করবে তত বেশী আনন্দ পাবে । তিনি যে 

অন্তর্ধযামী-_-তিনি দেখেন প্রাণ । প্রাণে ব্যাকুলতা এলে- ব্যাকুল 

হয়ে তাকে ডাকলে--সঙ্গে সঙ্গে ফল প্রত্যক্ষ করবে । বালক যেমন 

মা-বাপের কাছে আব্দার ক'রে কাদে, ঠিক তেমনি ক'রে তার কাছে 

বিশ্বাস ভক্তি প্রেম চাও, নিশ্চয় পাবে । তিনি জীবন্ত জাগ্রত দেবতা, 
পতিত পাবন, কল্িকল্মযহারী, পরম কারুণিক, ভক্তবৎসল ও প্রেমময়। 
খুব তার নাম ক'রে যাও। সব সময় তে। যতটা পার জপ করবেই ৮ 
কিন্ত বিশেষ ক'রে সকালে সন্ধ্যায় নিয়ম ক'রে, নির্দিষ্ট সময়ে, একই 

স্থানে বসে জপধ্যান কর! খুব দরকার | তাই করে! ।” 
এ সম্পর্কে আর একদিন আরে! বিশদ করিয়া কহিলেন, “জপ 

তিন রকমে কর যেতে পারে । মালাতে হাতের করে বা মনে মনে। 

মনে মনে জপ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ জপ। তুলসীদাস বলেছেন, “মালা 
জপে শালা, কর জপে ভাই, মন জপে তো বলিহারি যাই ।' মনে মনে 
জপ করার অভ্যাস করলে চলতে ফিরতে, খেতে শুতে সব সময়ই জপ 
১৪ম-১৪ 



ইতি ভারতের সাধক 

কর যেতে পারে | কিছুকাল এভাবে মানস জপের অত্যাস করলে 

তখন এমনি ঘুমের সময়ও জপ ঠিক চলতে থাকবে এবং সর্বক্ষণ মনে 
একটা আনন্দের ধার বইবে। তবে প্রথম প্রথম সংখ্যা! রেখে জপ 

করা ভাল ; এবং নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিদিন অন্তত ছুবার ক'রে আসনে 
বসে নিন্দিষ্ট সংখ্যক জপ করবে, আর এক একবারে হাজারের যেন 

কম ন! হয়-_তার বেশী যত পারা যায় ততই ভাল । সংখ্যা করেও 

রাখা চলে বা মালায়ও রাখা যায়। 

“ঠাকুর বলতেন, 'নাম নামী অভেদ? ইষ্টমন্ত্র জপের সঙ্গে সঙ্গে 

ইষ্টমূত্তিও চিন্তা করবেন। এই ভাবে জপ ও ধ্যান এক সঙ্গেই হতে 
পারে । ভগবান্ অন্তধ্যামী- তিনি দেখেন প্রাণ। তিনি সংখ্যাও 

দেখেন না, সময়ও দেখেন না| ঠিক ঠিক আন্তরিকভাবে একবারও 
যদি ভগবানের নাম নেওয়া যায়, তাতে উড়ো-উড়ো মন নিয়ে লক্ষ 
জপের চাইতেও বেশী ফল হবে। চাই ইষ্ট চিন্তার তীব্রতা, চাই 

ব্যাকুলতা আর চাই আন্তরিকতা । প্রাণে ব্যাকুলতা এলে শীঘ্রই হয়ে 
যাবে। এসব একদিনে হয় না রোক ক'রে লেগে পড়ে থাকতে 

হয়, ক্রমে সব হয়।” 

১৯৭০ খুষ্টাব্দ হইতে প্রায় সতের বৎসর স্বামী শিবানন্দ বেলুড়ে 

থাকিয়া মঠ ও মিশনের দায়িত্ব-ূর্ণ পরিচালন৷ কাধ্যে আত্মনিয়োগ 
করেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইতিপূর্বে 
বার বার তাহাকে অনুরোধ জানাইয়াছেন_ তপস্তায় নিমগ্ন না 

থাকিয়। তিনি যেন মঠ ও মিশনের কল্যাণকর্মে আগাইয়া আসেন । 

কিন্তু ধ্যানী সাধক শিবানন্দকে তখন এ বিষয়ে তেমন উৎসাহী হইতে 

দেখ! যায় নাই। কাশী অদ্বৈত আশ্রমের সংগঠনে, মিশনের বিভিন্ন 

ত্রাণ কর্মে, রামকৃষ্ণ বাণীর প্রচারে মাঝে মাঝে তিনি দায়িত্বভার 

গ্রহণ করিয়াছেন, ঠিকই, কিন্তু একটান! ভাবে মঠ ও মিশনের 

পরিচালনাকে কিছুটা এড়াইয়া৷ গিয়াছেন। এবার তাহার পুর্র্বতন 
মানসিকতায় পরিবর্তন দেখা দিল। 



স্বামী শিবানন্দ ২৯১ 

এ প্রসঙ্গে শিবানন্দ মহারাজের জীবনীকার স্বামী অপূরবানন্দ 

লিখিয়াছেন, “মহাপুরুষজীর জীবনের যেন একটি নূতন অধ্যায় 
আরম্ভ হইল ; যিনি প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বংসর কাল অনেক সময়েই 

প্রত্রজ্যা ও নির্জনবাসে কাটাইয়াছিলেন_-কোন প্রকার গুরু 

দায়িত্বপূর্ণ কাজে জড়িত হইতে যেন ছিধা বোধ করিতেন, এইবার 
তিনিই স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্দেশে ঠাকুরের কাজে যোল-আনা 
আত্মনিয়োগ করিলেন। এখন হইতে দীর্ঘ সতের বৎসর কাল তিনি 

তীর্থঘভ্রমণ বা নির্জনবাস ভুলিয়া গিয়া 'ন্ুগত ভূত্যের ন্যায় প্রতুর 
দ্বারে বেলুড় মঠে পড়িয়া রহিলেন, ঠাকুরের কাধ্য উপলক্ষ ছাড। তিনি 
আর কোথাও যান নাই । অনেক বৎসর পুরে স্বামীজী শিবানন্দকে 
একদিন সপ্রেমে জড়াইয়! ধরিয়। বঙ্গিয়াছিলেন-__-“তারকদা, আপনাকে 

তপস্তায় যেতে দেব না । কিন্তু শিবানন্দের মনের অবস্থা এমনই 

ছিল যে, তিনি স্বামীজীর এ অন্থরোধ রক্ষ/ করিতে পারেন নাই ।” 
এবার মহাপুরুষের অভ্যুদয় ঘটিল কম্মযোগের ব্যাপকততর ক্ষেত্রে। 

১৯২২ সালের এপ্রিল মাস। রামকৃষ্ণমণ্ডলীর মুকুটমণি ব্রহ্মানন্দ 
মহারাজ তখন অন্তিম শয্যায় শায়িত। প্রিয় গুরুত্রাতার বিচ্ছেদের 

আশঙ্কায় শিবানন্দ অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। ধ্যানাসনে বসিয়া 
মুমুরু ব্রন্মানন্দের রোগমুক্তির জন্ত ঠাকুরের নিকট এই সময়ে তিনি 
প্রার্থনা জানাইতে থাকেন । রাব্রিতে তিনি তিনবার বিদেহী রামকৃ্ণের 

সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। আর প্রতিবারই প্রার্থনার উত্তরে দেখা যায় 

ঠাকুরের মৌন ও গম্ভীর মুখ, প্রতিবারই তিনি প্রার্থনায় কোন সাড়া 
ন৷ দিয়। অন্তর্ধান হন। বুঝা গেল, ব্রহ্মানন্দ আর মরদেহে থাকিবেন 
না। প্রভাতে উঠিয়। শিবানন্দ সেবক-ত্রহ্মচারীকে এ কথাটি হতাশ 
প্রাণে বলিলেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ইহার পরই নিত্যধামে প্রস্থান 

করিয়াছিলেন ।১ 

স্বামী শিবানন্দ এইবার রামকুষ্চ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পদ 

গ্রহণ করিলেন। -অভিমানশুন্য মহাপুরুষ মঠ ও মিশনের ভার নিতে 

১ মহাপুরুষ শিবানন্দ হ্বামী ; অপূর্ববানন্দ 
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গিয়া তাৰ গদ্গদ কষ্ঠে কহিলেন, “আমি তো তার (কত্রহ্মানন্দ 
মহারাজের ) চাকর । তার পাদৃক। মাথায় ক'রে এখানে বসে আছি। 

ভরত যেমন রামচন্দ্ের পাদুকা সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্য শাসন 

করেছিলেন, আমিও তেমনই মহারাজের পাছুক। মাথায় ক'রে তার 
কাজ চালাচ্ছি-__তিনি যেমন বুদ্ধি দেন তেমন করছি।” 

এই সেবক-বুদ্ধি নিয়াই রামকৃষ্ণমগুলীর নেতা, মঠ ও মিশনের 
অধ্যক্ষ শিবানন্দ স্বামী তাহার গুরুদায়িত্ব পালন করিয়া! গিয়াছেন। 

দীর্ঘ বার বৎসর কাল বিরাট প্রতিষ্ঠানের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম 
করিয়া গিয়াছেন। 

শিবানন্দজীর প্রেমপুর্ণ ব্যবহার, শিক্ষা ও সতর্ক দৃষ্টি ছিল সভ্ঘের 
ভাবী কশ্মীদের সাধনপথের মূল্যবান পাথেয়। 

“মিশনের কন্ম বড়__না ধ্যানজপ বড়” এই প্রশ্মের উত্তরে তিনি 

বঙ্গিতেন, ধ্ধ্যান জপের প্রাধান্ত অতীতে ছিল, বর্তমানেও আছে, 
ভবিষ্যতেও থাকবে । কাজের কথা বলছো? ধ্যান-জপ বাদ দিয়ে 

ঠাকুর-স্বামীজীর সত্যকার আদর্শ অন্যায়ী কাজ তো কখনও করা 
যেতে পারে না । ওয়ার্ক আও ওয়ারসিপ-_কন্ম ও উপাসনা, এক 

সঙ্গে চালাতে হবে।” 
তাছাড়া, বার বার তরুণ কম্মীদের মর্মে এই কথাটিও তিনি প্রবেশ 

করাইয়া! দিতেন, “সজ্বের প্রতি আনুগত্য হচ্ছে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি 
আনুগত্য ।” 

রামকুষ্ মিশনের কর্ম-পরিধি এ সময়ে দ্রুত প্রসারিত হইতেছে 

বহু নৃতন নৃতন স্থানে বিস্তারিত হইতেছে মঠ ও কণ্মকেন্্র। তাই 
এই অধ্যাত্মগোষ্ঠীর সংহতির উপর শিবানন্দ এত গুরুত্ব দিতেন। 

ধ্যানসিদ্ধ শিবানন্দের এই সময়কার মুক্তিটি ছিল পরম প্রেমময়, 
পরম কারুণিক। আশ্রিতের-সামান্ত একটু প্রার্থনায়, আর্তের দৈস্তা- 
ময় সংবেদনে হৃদয় তাহার ভাবাবেগে আকুল হইয়া উঠিত, গলিয়া 
ঝরিয়। পড়িত। কেহ কেহ ভাবিতেন, এই কোমলকাস্ত মহাপুরুষ 
কি মঠ ও মিশন পরিচালনার ঝড় বঞ্ধা সম্া করিতে পারিবেন? দৃঢ 
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তে হাল ধরিতে পারিবেন? মনীষী ও সাধক মহেন্দ্রনাথ দত্ত 

মহাশয়ের মনেও এই চিস্তাটি দেখ দিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন £ 

“সেই সময় তার কণ্ঠের স্বর, চক্ষের দৃষ্টি ও মুখের ভাব এমন স্সেহপূর্ণ, 
এমন নআ, এমন বিনয়ী ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, দেখিয়া বোধ 

হইল যেন তিনি একটি পাঁচ ছয় বৎসরের বালক মাত্র। সকলের 
কাছেই নম্র, সকলের কাছেই বিনয়ী, সকলের কাছেই খজু। 

কথাগুলিতে যেন মিষ্টি মাখানো । 

“মহাপুকষ শিবানন্দের এইরূপ ঝজু ভাব দেখিয়া প্রথমটা আমি 
একটু ব্যথিত হইয়াছিলাম । মনে হইল, তিনি এইরূপ হইয়। যাইলে 
মিশনের সমস্ত কাজকন্ম কি করিয়া করিবেন । কারণ, সাধারণের 

ধারণ! এই যে, যে ব্যক্তি তেজী ও দাপট করিতে পারে, সেই বড় 

কম্মা হয়। এইজন্য, আমার প্রথম এই ভ্রমটা আসিয়াছিল এবং 
এইজন্যই আমি মহাপুকষ শিবানন্দের এই অতাঁব ঝজু ভাব দেখিয়! 
অতিশয় ব্যথিত ও চিস্তিত হইয়াছিলাম। ছু" তিনদিন তাহাকে 

বিশেষভাবে পর্ধযাবেক্ষণ করার পর বুঝিতে পারিলাম যে, মহাপুকষ 
শিবানন্দ একটা নূতন পথ বাহির করিলেন__নভ্রভাব, ঝজুভাব, 
এবং ভালবাস! দিয়াও প্রভূত কাঁধ্য করা যাইতে পারে । পূর্ব ভাব 
একেবারে পরিবর্তন হইয়া যাঈল এবং জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ 

যেন এক নৃতন ভাবের মানুষ হইলেন | 

“পরবন্তী কয়েক বৎসর তিনি যে অসীম ভালবাস। ও শক্তি 
বিকাশ করিয়াছিলেন, মুঠিগঞ্জের মঠে তাহা প্রথম লক্ষ্য করি। 

ইহাকেই বলে অহৈত্কী ভালবাঁপ-__ভালবাসার জন্যই ভালবাসা-_ 
প্রতিদানের কোনই প্রত্যাশা নাই । মোট কথা, এই সময় হইতেই 
তাহার হৃদয় হইতে একটা ভালবাসা ব। আত্মপ্রসারণের উৎস 

উঠিয়াছিল, আর তিনি তাহ। "মযাচিতভাবে চতুর্দিকে প্রবাহিত 
করিয়াছিলেন ।” 

কিছুদিন পরে শিবানন্দ স্বামী এললাহাবাদে মুঠিগঞ্জের মঠে গিয়া 
অবস্থান করেন। মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ও তখন এখানে উপস্থিত । 

প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞত! হইতে তিনি লিখিয়াছেন : 
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“মুঠিগণ্জের মঠে দেখিলাম__কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধনী, কি 
দরিজ্র,কি মানী, কি সামান্য লোক, মহাপুরুষ শিবানন্দের কাছে 
সকলেই সমান ভালবাস। পাইতে লাগিলেন। তাহার! সকলে এমন 

একট! লোকের সম্মুখে আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন যে, সেখানে এইসব 

পার্থক্য একেবারেই নাই, সকলেই তাহার আশীর্বাদ ও ভালবাসার 
পান্র। কোনও প্রকার সামাজিক ব্যবধান বোধ বা অন্ত কোন 

প্রকার পার্থক্যের ভাবও সেই সময়টা! কাহারও মনে ছিল না, 

কোনও প্রকার হিংসা, দ্বেষ, উঁচু নীচু ভাব কাহারও ভিতর রহিল 
না; কিন্তু সকলেই যেন এমন এক মহাপুরুষের সম্মুখে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন যে ধাহার পরিধি ও উন্নতত্বের কিছুই পরিমাণ করা 

যায় না| অথচ তিনি পাঁচ ছয় বৎসরের বালকের মতন | “অনো- 

রণীয়ান মহতো মহীয়ান্”--অণুর চেয়েও তিনি ছোট, মহতের চেয়েও 

তিনি বড়। আমি দিনের পর দিন তাহাকে দেখিতাম এবং মনে 

মনে চিন্তা করিতাম, “এখন হইতে তিনি তাহার পুর্ব সঞ্চিত শক্তি 
বিকাশ করিবেন এবং খজুতা ও মিষ্ট ভাষা দিয়! তাহা জগংকে 

বিতরণ করিয়! যাইবেন। এই সময়টাকেই তাহার সাধনলব্ধ শক্তির 
বহিধিকাশের কাল বল। যাইতে পারে । 

“-*- দেখিলাম, মহাপুরুষ শিবানন্দের দেহের ভিতর হইতে এক 
প্রলয়ঙ্করী অন্নিশিখা! উঠিতেছে__তাহার কাছে উপস্থিত জ্যোতি সকল 

হীনপ্রভ হইয়া যাইতেছে ; কিন্তু সেই অগ্নিশিখা, সেই জ্যোতি চক্ষুর 
পীড়াদায়ক নহে, সেই জ্যোতি অঙ্গুলি ও চণ্ম দগ্ধ করে না। সেই 
অগ্নিশিখা, সেই দীপ্তিপুঞ্জ সিগ্ধ, স্থির ও মাধুষ্যপূর্ণ। ভালবাসা বা 
আত্মপ্রসারণ জ্যোতিরূপ ধারণ করিয়া তাহার ভিতর হইতে সিদ্ধ 

কিরণ বিকীরণ করিতে লাগিল |” 

মহাপুরুষ শিবানন্দের কৃপাভাগ্ডার এবার যেন সবার জন্ত উন্মুক্ত | 
প্রকৃত সাত্বিক আধার নিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আত্মসমর্পণের তাব 
নিয়া, যাহারা আসেন, ধন্য হন তাহার দীক্ষার দাক্ষিণ্যে । সে-বার 
সুদূর সিন্ধুপ্রদেশ হইতে একটি ভক্ত আসিয়াছেন। কিছুদিন আগে 
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্বপ্পে তিনি এক মন্ত্র লাভ করেন। ইহার মন্দ্ার্থ বুঝিতে না পারিয়া 
শিবানন্দ স্বামীর নিকট পত্র লিখেন, তীব্র ব্যাকুলতা নিয় প্রার্থনা 
করেন দীক্ষা ও সাধন নির্দেশ । 

কিছুদিন পরে মহাপুরুষের সম্মতি পাইয়া ভক্তটি বেলুড়ে চলিয়া 
আসেন । এবার মনোবাসন। তাহার পূর্ণ হয়, ধন্য হন স্বামী শিবানন্দের 
কৃপা লাভে। 

দীক্ষিত ভক্তটি মহাপুকষজীর নির্দেশান্ুসারে এতক্ষণ ঠাকুর- 
ঘরের বারান্দায় বসে ধ্যান করছিলেন । তক্তটি ঠাকুরঘর হতে এসে 
খুব তক্তিতরে মহাপুকষজীকে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে, তার চরণতলে 

উপবেশন করে, করজোড়ে অশ্রুপূর্ণ লোচনে বললেন- “আপনার 

দয়ায় আমি শাস্তিলাভ করেছি। ্বপ্ধে মন্ত্র পাওয়া অবধি মন বড়ই 
অস্থির হয়ে পড়েছিল, কিছুতেই শাস্তি পাচ্ছিলাম না। একেবারে 

পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলাম । আজ আপনার মুখ থেকে সেই 
্বপ্রপ্রাপ্ত মন্ত্রই পেয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, স্বপ্নে যা দেখে- 

ছিলাম সবই সত্যি এবং স্বপ্নে আমায় যিনি কূপা৷ করেছিলেন তিনি 
আপনিই ।” 

এই সিন্ধী ভক্তটির দীক্ষাদানের পর এক অপূর্ব দিব্য ভাবে 
শিবানন্দ মহারাজ আবিষ্ট হন। কিছুক্ষণ পরে এক সেবক ব্রহ্মচারী 
এ সম্পর্কে তাহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দেন, “আহা, লোকটি 

খুবই ভক্তিমান্! ওর উপর ঠাকুবের বিশেষ কৃপা আছে; তা না 

হলে অত ভক্তি হয় না। কার কেমন আধার, দীক্ষা! দেবার সময় 

বেশ বুঝতে পারা যায়| যাদের আধাব খুব ভালে তার! মন্ত্র পাওয়। 

মাত্রই বিহ্বল হয়ে পড়ে-_অশ্রু পুলক, কম্পন এইসব হতে থাকে, 
সঙ্গে সঙ্গে কুলকুগুলিনী জাগ্রত! হয়ে ওঠে, আর সহজেই ধ্যানস্থ হয়ে 
পড়ে । এ ভক্তটিকেও দেখলাম তাই। মন্ত্র শোন! মাত্রই সব্বাঙ্গে 

কম্পন ও একটু পুলক হতে লাগল এবং ক্রমে ধ্যানস্থ হয়ে পড়ল। 

আর কী প্রেমাশ্র! ছ চোখের কোণ দিয়ে ধারা বয়ে পড়ছিল। 
তাই দেখে আমারও খুব আনন্দ হচ্ছিল। ঠিক ঠিক ভক্তকে মন্ত্র 

১ শিবানন্দ বাণী ;£ উদ্বোধন 
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দিয়ে খুবই আনন্দ হয়-_মন্ত্র দেওয়। সার্থক হয়। যাদের মন্ত্র পাবার 
ঠিক সময় হয়েছে তাদের হৃদ্পদ্ম যেন মন্ত্র পাবার জন্য বিকশিত ও 
উন্মুখ হয়ে থাকে এবং মন্ত্র পাওয়া মাত্র উহা যেন সযত্বে আকড়ে 
ধরে। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল ঠাকুরের দয়ার কথ! । * আহা ! 
তিনি কতভাবে কত লোককে কৃপা করছেন | দেশ-বিদেশের কত 

লোক যে তার কৃপা পাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই | ধন্থ প্রভু!” 

সেবক ভক্তটি সবিনয়ে আবার প্রশ্ন করেন, “আচ্ছ। মহারাজ 

দীক্ষামন্ত্র পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের তো৷ এতটা উদ্দীপন। হয় না। 

যাদের অত উচ্চ আধার নয়, আপনাদের কৃপা পেয়ে তাদের কি 

কোন কল্যাণ হবে না ?” 

“তা কেন হবে না? তাদেরও হবে, তবে একটু দেরীতে হবে। 
সিদ্ধগুরুর এমন শক্তি আছে যে, শিষ্ের মনকে তৈরী ক”রে নিতে 

এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাদের জীবনের গতি আধ্যাত্মিকতার দিকে 

শিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। সিদ্ধমন্ত্রের শক্তি অমোঘ ; বিশেষ ক'রে 

সেই সিদ্ধ মন্ত্রশক্তি ফুদি আত্মজ্ঞগুরুর ৮ভতর দিয়ে সংক্রামিত হয়। 
ঠাকুর বলতেন-_সদ্গুরুর কৃপা হগ্সে জীবের অহংকার তিন ডাকে 
ঘুচে যায়। আর গুরু কাচা হলে শিষ্যের সংসার বন্ধন কাটে না, 

শিষ্তু মুক্ত হয় না|” 

ব্রন্মানন্দ মহারাজের এক ভক্ত সেদিন মঠে আসিয়া উপস্থিত । 

শিবানন্দজীকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দের 

নির্দেশ অন্থ্যায়ী তিনি সাধন-ভজন করিতেছিলেন, এবং ন্বামীজী 
তাহাকে বলিয়াছিলেন, “আধার প্রস্তত হলেই তুমি দীক্ষ। পাবে ।” 

কিন্তু তাহার দেহাস্ত হওয়ায় আর ইহা সম্ভব হয় নাই। সকাতরে 
ভক্তটি আরও কহিলেন, “ঠাকুরের কাছে আমি খুবই কাতর প্রার্থনা 
করছিলাম, তিনি আমার প্রীর্থন। শুনেছেন । আজ তিনদিন হল স্বপ্রে 

মহারাজের দর্শন পেয়েছিলাম এবং তিনি কৃপা ক'রে আমায় মন্ত্র 

দিয়েছিলেন ; কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে যাবার পরে সে মন্ত্র পুরোপুরি আর 
স্মরণ করতে পারিনি । খুব চেষ্টা করেছি-_কিস্তু কিছুতেই হল না। 

সেই থেকে মনট! খুবই উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে ।” 
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ব্রহ্মানন্দ মহারাজের তক্ত মাত্রেই স্বামী শিবানন্দের অতি আপন 

জন । তাহাদের জন্য শিবানন্দের কৃপার ছুয়ার সদ! উন্মুক্ত । এই ব্যাকুল 
তক্তটিকে নান৷ কথায় তিনি শাস্ত করিতে লাগিলেন। 

“তক্তটি মহাপুরুষজীর আশ্বাস বাণীতে শাস্ত ন৷ হয়ে মন্ত্র দেবার 

জন্য তারই নিকট পুনঃপুনঃ প্রার্থন৷ জানাতে লাগলেন। অগত্যা 

কতকট। যেন রাজী হয়ে, ভক্তটিকে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে, 

তিনি মহারাজের ঘরে প্রবেশ ক'রে দরজাটি বন্ধ ক'রে দিলেন। 

( তখনও শ্রীন্রীমহারাজের মন্দির নিম্মিত হয়নি । মহারাজ মঠে যে 

ঘরে থাকতেন সে ঘরেই তার ব্যবন্থত সব জিনিসপত্র ছিল এবং 

নিত্য পূজ। হত।) প্রায় আধঘন্টা পরে মহাপুকষজী মহারাজের 

ঘরের দরজা খুলে সেই ভক্তটিকে মহারাজের ঘরে আসবার জন্য 

ইঙ্গিত ক'রে ডাকলেন এবং উভয়ে সে ঘরে প্রবেশ ক'রে দরজ। বন্ধ 

ক'রে দিলেন। খানিক পরে মহাপুরুষজী একাই মহারাজের ঘর 

থেকে বেরিয়ে এসে নিজ তক্তাপোশের উপর চুপচাপ বসে রইলেন । 

ঘন্টাখানেক পরে ভক্তটি মহারাজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সা্টালে 

প্রণত হয়ে মহাপুরুষজীকে বললেন_-“আজ আমার জীবন ধন্য হয়ে 

গেল। স্বপ্রে মহারাজ যে মন্ত্র দিয়েছিলেন আপনিও সেই মন্ত্রই 

আমায় বলে দিলেন । এতেই আমার বিশেষ আনন্দ হয়েছে । তিনি 

আপনার ভিতর রয়েছেন এ আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছি । এই 

আশীর্বাদ ককন যেন এ জীবনে ইষ্ট দর্শন হয় 

“মহাপুরুষজী কহিলেন, যে মন্ত্র পেয়েছেন নিয়মিতভাবে জপ 

করে যান। আর জপের সঙ্গে সঙ্গে খুব কাতরতাবে প্রার্থনা 

করবেন- প্রভু, তোমার ধ্যান যাতে হয়, আর তোমার শ্রীপাদপন্সে 

মন যাতে লীন হয়, তাই ক'রে দাও তিনি তাই করবেন-__নিশ্চয় 

জানবেন । তিনিই সকলের হৃদয়ের গুরু, পথপ্রদর্শক, প্রভু, পিতা, 

মাতা, সখা এবং জীবের সব্বন্ব। সংসারে যাদের আমার আমার 

বলে লোক কাদছে তারা সব ছ'দিনের, চিরস্থায়ী একমাত্র তিনিই। 

আপনি একমনে খুব নাম-জপ ক'রে যান; দেখবেন ক্রমে আপনা 

হতেই ধ্যান হয়ে যাবে। খুব প্রেমের সহিত ই্টমন্ত্র জপ করতে 
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করতে ক্রমে প্রাণে এক বিমল আনন্দের অনুভব হয়। সেই আনন্দ 

স্থায়ী হলে তাও একরকমের ধ্যান। ধ্যানের বন্প্রকার আছে। 

খুব প্রেমের সঙ্গে প্রভুর জ্যোতির্ময় শ্রীমৃত্তি হৃদয়ে ধারণ করবেন ; 
আর ভাববেন যে, তার শ্রীঅঙ্গ জ্যোতিতে আপনার হাদয় কন্দর 

আলোকিত হয়ে গেছে । এইরকম ভাবনা করতে করতে এক অপূর্ব্ব 
আনন্দে মনপ্রাণ ভরে যাবে। ক্রমে ক্রমে মৃন্তিও লয় হয়ে যাবে 
এবং কেবল চৈতম্তময় একপ্রকার আনন্দ অনুভূত হবে । এও এক- 
প্রকারের ধ্যান। আরও কত রকমের ধ্যান আছে- পরে পরে 

আপনি নিজেই সব উপলব্ধি করবেন । 

আসল কথা হল আন্তরিকভাবে ষ্ভাকে ডাকা । তাকে ডাকতে 

ডাকতে, কাদতে কাদতে মনের ময়ল। সব ধুয়ে যাবে, মন শুদ্ধ হবে। 

তখন সেই সংস্কৃত মনই গুরুর কাজ করবে । আপনার কখন কি 

প্রয়োজন, কিভাবে ধ্যান করতে হবে, তাকে কিভাবে ডাকতে হবে, 

সেসব ভেতর থেকেই জানতে পারবেন, ঠাকুরের কথায় পড়েছেন 

তো? তিনি বলতেন-_-“কৃপ! বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে 

দে না।” এই পাল তুলে দেওয়া মানে আন্তরিক অধ্যবসায় সহকারে 
সাধন-ভজন কর! | তিনি সদাই কৃপা করবার জন্য বসে আছেন _ 
যেমন মা অবোধ শিশুকে কোলে তুলে দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে 

থাকেন, তেমনি। একটু ক'রে দেখুন তবেই তার কত কৃপা তা 
অনুভব করতে পারবেন১ 1৮ 

কথ প্রসঙ্গে ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে সেদিন পাশ্চাত্য দেশের ধন- 

এশ্বর্্য, জীবনযাত্রার উচ্চমান ও এঁহিক সুখের কথা উঠিল। শিবানন্দ 
মহারাজ কহিলেন, __“ওসব সুখ তে ক্ষণিক স্ুখ। ওতে আছে কি? 

ওরা ভগবং-আনন্দের আসম্বাদ কখনও পায়নি বলে এ ক্ষণিক আনন্দে 

মত্ত হয়ে আছে। বাবা, সে যাই বলুক, কাম-কাঞ্চনে সুখ নেই। 

তা ন্বর্গেই থাক, আর যেখানেই থাক-_বিদ্বান্ই হও, আর যাই হও ; 

১ শিবানন্দ বাণী ঃ উদ্বোধন । 
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কাম-কাঞ্চনে সুখ নেই, নেই, নেই। এ ভগবানের কথা । ছান্দোগ্য 

উপনিষদও বলেছে-_ 

“যো বৈ ভৃমা তৎ সুখং নাম্পে সুখমস্তি 
ভূমৈব সুখং ভূমা তেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি--- 

“আসল সুখ রয়েছে সেই ভূমা বস্ততে । তাই জানতে হবে। 
বিজ্ঞান সেই ভূমার সন্ধান দিতে পারেনি । বিজ্ঞান নাড়াচাড়া করছে 

জড় বস্তু নিয়ে, জাগতিক জিনিস নিয়ে। জাগতিক ভোগ করতে 

করতে ভোগস্পৃহ। দিন দিনই বাড়তে থাকে । তাতে তৃণ্তি কোথায়? 
তাতে শাস্তি কোথায়? ভোগের ভেতরই তো অশান্তির বীজ। 

নি জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। 

হবিষাকৃষ্ণবর্ম্েব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥ 
“পরে জীবনে শাস্তিলাভ প্রসঙ্গে বললেন-__“মনাত্ম বন্ততে শাস্তি 

নেই। আত্মজ্ঞান লাতেই প্রকৃত শাস্তি। আর সেই শাস্তির সন্ধানও 

করতে হবে ভিতরে । শাস্তি ভেতরেই আছে, বাইরে নেই | জ্ঞান, 

ভক্তি, ভগবৎ-প্রেম সব ভেতরে | সাধন-ভঙ্গন করো, তগবান্্কে 

ডাক। বাবা, শাস্তি তিনি ভেতরেই দেবেন নিশ্চয়” 

সে-বার রামকৃষ্ণ সম্পর্কে অন্থুসন্ধিতস্ এক ভক্ত শিবানন্দকে প্রশ্ব 

করেন, “আচ্ছ। মহারাজ, ঠাকুর কি নিজে দীক্ষ। দিতেন ?” 

শিবানন্দজী উত্তরে কহিলেন, “হ্যা, দিতেন__তবে খুব কম। তা- 

ছাড়া, তার দীক্ষা তো সাধারণ দীক্ষার মত কান-ফৌক দীক্ষা নয়। 

তিনি কাউকে ম্পর্শ করে চৈতন্য করে দিতেন, বা ইচ্ছা শক্তির দ্বার 

কারে। মনের মোড় ফিরিয়ে দিতেন । তিনি হলেন জগদ্গুরু | তার 

কথা স্বতন্ত্র। 'জগদ্গুর মন্ত্র দেন প্রাণে, আর মানুষগুর মন্ত্র দেয় 

কানে। তিনি ভক্তদের অন্তরে এশী শক্তি, ঈশ্বরীয় ভাব উদ্দীপিত 

ক'রে দিতেন, আর অধিকারভেদে সাধকদের ভিন্ন ভিন্ন রকমের সাধন 

করাতেন। একঘেয়েমি তার ছিল না। যে যে মার্গেই সাধন! করুন না 

কেন, তিনি তাকে সেই পথেই এগুবার সাহায্য করতেন ।” 

মহাপুরুষদের অলৌকিক শক্তি বিভূতি সম্পর্কে, আর্তের রোগ- 
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মুক্তি ঘটানে৷ সম্পর্কে এক ভক্ত সেদিন প্রশ্ন তুলিয়াছেন। শিবানন্দ 
স্বামী প্রশাস্ত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, “শারীরিক ব্যাধি দূর করা 
স্পর্শমাত্র_-এ আর কি বেশী অলৌকিক 1? এসব তো সহজ ব্যাপার । 
ঠাকুর যে সব চাইতে বড় অলৌকিকত্ব দেখিয়ে গেছেনু-_স্পরশমাত্র 
মানুষকে ভগবদর্শন করিয়ে দিয়েছেন, সমাধিস্থ করেছেন! জন্ম- 

জন্মাস্তরের পুজীকৃত সংস্কাররাশি একমুহুর্তে ক্ষীণ ক'রে দিয়ে মানুষের 
সমগ্র মনের গতি ভগবত-মুখী ক'রে দেওয়া এ হল সব চেয়ে বড় 

সিদ্ধাই |.-***উঃ। কি কাঁণ্ডই না ঠাকুরকে করতে দেখেছি ! সে সব 
ভাবতে গেলেও রোমাঞ্চ হয়| মানুষের মনকে নিয়ে ছিনিমিনি 

খেলতেন, মনের আড়র্বাক সব ইচ্ছামাত্র সৌজ। ক'রে দিতেন । তার 

স্পর্শমাত্র মনের সব ব্যাধি আরাম হয়ে যেত। কি বিরাট আধ্যাত্মিক 

শক্তির আধার ছিলেন ঠাকুর ! বাহির থেকে দেখতে তো সাধারণ 
মানুষের মত, কিন্তু তার দেহ আশ্রয় ক'রে লীল! করতেন সব- 

শক্তিমান্ ভগবাঁন্।” 

সদ্গুর শ্রীরামকৃষের প্রসঙ্গ উঠিলেই মহাপুকষের সব্ধর্ব সত্তায় 
দিব্য আনন্দের বান ডাকিয়। উঠিত, ঠাকুরের লীলাকথায়, মাহাত্ম্য 
প্রচারে, এই সদা অন্তল্গন সাধক মুখর হইয়া উঠিতেন। কহিতেন, 
“যে কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের আশ্রয় নিয়েছে, তাকে ভালবেসেছে 
তার মুক্তি অনিবাধ্য । দক্ষিণেশ্বরের সেই রসিক মেথরের গল্প 
তোমরা শোননি ? সে ঠাকুরকে “বাব! বাবা” বলত । একদিন ঠাকুর 
ভাবাবস্থায় পঞ্চবটীর দিক থেকে আসছিলেন । তখন রসিক মেথর 
ঠাকুরের সামনে হাটু গেড়ে বসে হাত জোড় ক'রে ঠাকুরের কৃপা 
ভিক্ষা ক'রে বলেছিল-_“বাবা, আমায় কৃপা করলে না? আমার 

গতি কি হবে ? তখন ঠাকুর বঙ্গেছিলেন “তয় নেই, তোর হবে ॥ মৃত্যু 

সময় আমায় দেখতে পাবি ঠিক তাই হয়েছিল। মরবার আগে 
তাঁকে তুলসীমঞ্চে নিয়ে গিয়েছিল । মৃত্যুর পূর্বে রসিক বলে উঠল-_ 
'এই যে বাবা এসেছ--বাবা এসেছ--!” এই বলতে বলতে মারা! 
গেল। 

“ঠাকুরের সব ভক্তদের দেহত্যাগই খুব অদ্ভুত রকমের । 
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বলরামবাবুর দেহত্যাগের ঘটনাও অতি আশ্চর্য রকমের । তার তে! 
খুবই কঠিন অন্থখ; সকলেই মহ! চিস্তিত। দেহত্যাগের 9'তিন 
দিন আগে থেকেই আত্মীয়-স্বজনদের কাছে আসতে দিতেন না। 
মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতি আমাদেব কেবল দেখতে 
চাইতেন। আমরাই তাঁর কাছে কাছে থাকতাম। যতটুকু কথ 
বলতেন, তা খালি ঠাকুর সম্বন্ধে । দেহত্যাগ করার একদিন আগেই 
ডাক্তার এসে জবাব দিয়ে গেল। বলরামবাবুর স্ত্রী শোকে খুবই 
জিয়মাণ হয়ে গোলাপ মা, যোগীন ম৷ প্রভৃতির সঙ্ষে অন্দরমহলে 
বসে আছেন। এমন সময় বলরামবাবুর স্ত্রী দেখতে পেলেন, আকাশে 
'এক খণ্ড কাল মেঘ ভেসে আসছে। পরে এঁ মেঘ ঘনীভূত হয়ে 
ক্রমে নীচে নেমে আসতে লাগল এবং যতই নিকটে আসতে লাগল 
ততই তিনি দেখতে পেলেন ষে, তাতে একখানি দিব্য রথ। ক্রমে 
এঁ রথ বলরাম মন্দিরের ছাদের উপর নামল এবং ঠাকুর এ রথ থেকে 
নেমে এসে বলরামবাবু যে ঘরে ছিলেন সে ঘরে ঢুকলেন। খানিক 
পরেই বলরামবাবুর হাত ধরে ঠাকুর রথে এসে বসলেন। তখন 
সেই রথ উদ্ধে উঠে শৃন্যে বিলীন হয়ে গেল । এদিকে সঙ্গে সঙ্গে 
বলরামকাবুর প্রাণবায়ুও বেরিয়ে গেল। এমন সব কত অলৌকিক 
ব্যাপার হচ্ছে ; ঠাকুরের নাম করতে করতে দেহ ছেড়ে ঠাকুরের 
কাছে চলে যাচ্ছে । ঠাকুরের সব ভক্তদেরই উচ্চ গতি হবে 
নিশ্চয় ।” 

সেদিন এক গৃহস্থ ভক্ত শিবানন্দজীকে প্রণাম করিয়া তাহার 

চরণতলে ভেট স্বরূপ কিছু টাক। রাখিয়। ছিলেন। মহাপুরুষ বলিলেন, 

“টাক! দিয়ে প্রণাম করলে কেন? আমার টাকার তে। কোন দরকার 
নেই-_-আমরা বাঁবা সাঁধু মানুষ ; টাক! দিয়ে কি করবো? ঠাকুরের 
কৃপায় আমার কোন অভাব নেই। আমি প্রভুর দাস। তিনি দয়া 

করে “দে। রোটি” দিচ্ছেন। এই বলে গাইতে লাগলেন-__ 
প্রভু মৈ গোলাম, মৈ গোলাম, মৈ গোলাম তের! । 
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা ॥ 

দে! রোটি এক লঙ্গেটা তেরে পাস মৈ পায়া। 
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ভকতি ভাব আউর দে নাম তের। গাওয়া ॥ 
প্রভু মৈ গোলাম তের! ॥ 

__-ত1 তিনি দয়া ক'রে দো রোটি তো দিচ্ছেনই, আর কি হবে টাকা- 
কড়িতে? নিয়ে যাও বাব! এ টাকা | তোমর৷ গৃহস্থ ; তোমাদেরই 
টাকার দরকার |” 

ভক্তটি কাদে! কাদে হইয়া উঠিল। কাতরভাবে বার বার গীডা- 
পীড়ি করাতে শিবানন্দজা সেবককে নির্দেশ দিলেন, এ টাকা যেন 

ঠাকুরের সেবার জন্য দিয়া দেওয়া হয়| 

মঠের নবদীক্ষিত সন্গযাসীরা একে একে শিবানন্দ মহারাজকে 
প্রণাম করিতেছেন । প্রাণে তাহার অপার আনন্দ, নয়ন ছু'টি দিব্য 
মানন্দে উজ্জল । প্রসন্ন গম্ভীর কে কহিলেন, "গ্ভাখো৷ বাবা, নামরূপ 
এ সবই বাহ্যিক, সবই অনিত্য-_ছুদিনের ; এসব কিছুই নয়। নাম 
রূপের পারে যেতে হবে; সেই পরমানন্দ লাভ করতে হবে। 
আত্মবস্ত লাভ করতে হবে। সন্যাসের অর্থ তো তাই | বিরজা- 
হোম করে শিখাস্থত্র ত্যাগ ক'রে গেরুয়া পর! ও সন্ন্যাসী হওয়া তো 

সহঙ্গ । সে তে৷ প্রবর্তক সন্যাসী মাত্র; কিন্তু খাটি সন্যাসী হওয়া 
বড় কঠিন। মহাবাক্য নিত্য ধ্যান করে! | যাও বাবা, এখন খুব 
ধ্যান লাগাও। আত্মবস্ত অনুভব করো । তবেই ঠাকুরের সঙ্জে 
আসা, সন্গ্যাম নেওয়া, এ সব সার্থক হবে। আমার কথা শুনতে 
চাও তো এই |” 

সাধু সন্ন্যাসীর কর্তব্য কি, একথার উত্তরে একদিন তিনি সংক্ষেপে 
বলিলেন, “সাধু উঠবে খুব সকালে । রাত তিন চারটার পর আর 
ঘুমুবে না । সাধু তখন আর ঘ্বমুবে কি? ঠাকুরকে দেখেছি তিনটার 
পর আর কখনও ঘুমুতেন না, ভগবানের নাম করতেন। সাধু সকাল 
সকাল স্নান করবে। স্নান ক'রে ধ্যান ধারণাদি করবে। স্নান ক'রেই 
খাবে না| নান করে ধ্যানভজন না ক'রে খাওয়া, সে তো অন্যান্থ 
লোকেরা করে, সাধু ত1 করবে না। সাধুর চেহার। কথাবার্তা সবই 
অন্তরূপ হবে, সরল সুন্দর দেবোপম। সাধুর টাকা কেন থাকবে? 
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সাধু একদম নির্ভরশীল হবে ঠাকুর আছেন তিনিই দেখবেন। সাধু 
পরিফার-পরিচ্ছন্ন থাকবে, কিন্তু তা বলে বিলাসিতা করবে না। 
ত্যাগের পথে যারা থাকবে তাদের পক্ষে বিলাসিতা ভাল নয়। সাধু 
রাত্রে বেশী খাবে না| ঠাকুর বলতেন- রাত্রের খাওয়! হবে জলখাবার 
মত। সাধু মূর্খ হবে না, বিদ্যাচচ্চা করবে । সাধুর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। 
সাধু মিষ্ভাষী, ধীরস্থির হবে, তত্র ব্যবহার করবে । সাধু সর্ববদাই 
কামিনীকাঞ্চন থেকে তফাং থাকবে । কামিনীকাঞ্চনের কোন সংসর্গ 
রাখবে না।” 

এক নবীন সন্াসী শিবানন্দজীকে সেদিন জিজ্ঞাসা করেন,১ 
“মহারাজ, সন্গ্যাসজীবনে কি কি নিয়ম পালন ক'রে চলতে হবে? 

পরমহংস উপনিষদে এবং নারায়ণ উপনিষদে সন্গ্যাসীর পক্ষে যে সব 

নিয়মের বিধি আছে সে সব তে। আমাদের এই কাজকর্মের ভিতর 

অনেক সময় মেনে চলা সম্ভবপর নয়।” উত্তরে শিবানন্দ মহারাজ 

বলেন, “হ্যা, সন্যাসীর পক্ষে অনেক সব নিয়ম আছে, কিন্তু সে সব 

নিয়ম তোমাদের মানতে হবে না| ও তোমাদের জন্য নয়। তোমরা 

হলে কর্মযোগী সন্গযাসী | তোমাদের জন্য স্বামীজী নৃতন আদেশ 
রেখে গেছেন। তোমাদের সাধনভজন করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 

করতে হবে অনাসক্ত হয়ে সাধনভজনের অনুকুল কম্ম। কাজেই 
তোমাদের পক্ষে এ সব নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা সম্ভবপর 

নয়। সেসব নিয়ম হল কেবল জ্ঞানমাগর্ণ সন্যাসীদের জন্ত-_ধারা 
কোন কাজকম্ম করেন না, কেবল জ্ঞান বিচার করেন, তাদের জন্ত। 

তবে কি জানে। বাবা, মূল জিনিস ক'টা ঠিক রাখতে পারলে ক্রমে 
সব ঠিক হয়ে যায়। 

“মূল জিনিসটি কি, মহারাজ ?” 
“মূল জিনিস হ'ল খালি বাহক ত্যাগ নয়, কামকাঞ্চনাসক্কিও 

ত্যাগ করতে হবে। এ যে সব আহুতি দিলে, পুত্রৈষণা, বিত্বৈষণা 
ইত্যাদি, এ সমস্ত এষণার মূলেই হল কাম ও কাঞ্চন এই ছটো 

১ শিবানন্দ বাণী ; উদ্বোধন 
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জিনিস। কামকাঞ্চন ত্যাগ কর! সর্বতোভাবে-_এই হ'ল সন্গ্যাসীর 
একমাত্র বিশেষ ক'রে মানবার জিনিস। ঠিক ঠিক শরণাগত হয়ে 
পড়ে থাকতে হবে তার কাছে । তিনি তো! ভগবান, তিনিই কৃপা 
ক'রে সব জানিয়ে দেবেন, সব বুঝিয়ে দেবেন । 

“কিস্ত মহারাজ, যতদিন দেহ আছে ততদিন দেহরক্ষার জন্যে 

কিছু কিছু এষণা তো রাখতেই হবে ?” 

“হ্যা, সে ঠিক। তা শান্ত্রেও তেমন বিধি রয়েছে-_- | বুহদারণ্যক 

উপনিষদেই রয়েছে, “এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্ৈ- 
ষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ কুথায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরস্তি,__-ব্রাহ্মণগণ এই 
আত্মাকেই অবগত হয়ে পুত্রৈষণা বিত্বৈষণ। ও লোকৈষণ। হইতে 
ব্যথিত হয়ে, অর্থাৎ পুত্রবিস্তাদি বিষয়ে কামনা পরিত্যাগ ক'রে 
ভিক্ষাচর্ধ্য অবলম্বন ক'রে থাকেন ।” শরীর ধারণমাত্রের জন্য যতটা 

দরকার ততটুকু মাত্র এষণা রাখতে হবে| তিক্ষার্দিও প্রয়োজন মত 

অতি সামান্য করবে। কিন্তু চব্য, চুষ্য, লেহা, পেয় খেতে হবে বা 

আরামে থাকতে হবে, তেমন কথা! কোথাও নেই। আর শরীর 

ধারণের উদ্দেশ্য ও হবে তাকে প্রাণভরে ডাকা এবং তার সেবাদি 
কাজ করা, তদতিরিক্ত আর কিছু নয়।” 

মঠের সাধনরত ব্রহ্মচারী ও সন্গ্যাসীরা আন্তরিকভাবে এই সিদ্ধ 
মহাপুরুষের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিত ; তাহাদের উৎসাহ ও প্রেরণ 
যোগাইতে গিয়া ভাবাবেগে তিনিও উদ্দীপিত হইয়া উঠিতেন। 
কহিতেন £ 

“তোমর! সর্ব্বন্থ ছেড়ে ঠাকুরকেই জীবন-সর্ধ্বন্ম করেছ; তোমাদের 
উপর আশীবাদ থাকবে না তে! কার উপর থাকবে ? কিন্ত তোমাকেও 

খাটতে হবে। ঠাকুর যেমন বলতেন কৃপাবাতাস তো বইছেই ? তুই 
পাল তুলে দে না। এঁ পাল তোলাই হল নিজের চেষ্টা। একাস্তিক 
অধ্যবসায়, পুরুষকার চাই--বিশেষ ক'রে সৎ কাজের জন্য, সাধন 
তজনের জন্য । আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য সিংহবিক্রম প্রকাশ করতে 
হবে। উদ্চম ছাড়া, পুরুষকার ছাড়া, কিছুই হবার জো নেই। পাল 

তুলে দিলে তাতে কৃপাবাতাস লাগবেই । যতদিন মানুষের অহংবুদ্ধি 
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আছে ততদিন অধ্যবসায় রাখতেই হবে। তোমরা সাধু হয়েছ, বাপ 
মা, ঘরবাড়ি সব ছেড়ে এসেছে কেন? না, তগবান্ লাভ করবে 

বলে। আর পূর্ধবজন্মাঞজিত বন্ধ স্ুকৃতির ফলে, তগবৎকৃপায় ঠাকুরের 

আশ্রয়ে এসে পড়েছ, তার পবিত্র সজ্ঞে স্থান পেয়েছ ; বিশেষ ক'রে 

আমাদের কাছে সর্বক্ষণ থাকার স্থযোগও ঠাকুর ক'রে দিয়েছেন। 
এত সব স্থুযোগ পেয়েও যদি জীবনের লক্ষ্য জষ্ট হয়ে যায়, তার 

চাইতে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে? মনে খুব জোর 

আনবে । তার পতিতপাবন নাম নিয়ে এ ভব সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছ ; 
একটু জোরে ঢেউ দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে 
কেন? এসব তো মহামায়ার বিভীষিকা । এ সব দেখিয়ে তিনি 

সাধকদের পরীক্ষা করেন, ওনবে এখন সাধকের মন বিচলিত না হয়? 

সাধক যখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে স্থমেরুবৎ অচল অটল থাকে, তখন 

মহামায়। প্রসন্ন হয়ে মুক্তির দ্বার খুলে দেন। তিনি প্রসন্ন হলেই 
সব হল। চগণ্ডীতে আছে--সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি যুক্তয়ে।' 
বুদ্ধদেবের জীবনীতে পড়নি? ন্য়ং বুদ্ধদেবকেও মহামায়া মারের 
রূপে কত বিভীষিক1 দেখিয়েছিলেন |” | 

মঠের এক দক্ষিণ-দেশীয় সন্ন্যাসী তার প্রাণের আকাজ্ষ। জানাইয়া 
শিবানন্দজীকে বলেন, “মহারাজ, আমার একাস্ত ইচ্ছে, শ্রীভগবান্কে 

আমি সর্বভূতে দর্শন করবো! । কিন্ত কবে এ আকাঙজ্ষ। আমার পূর্ণ 
হবে, কৃপা ক'রে তা বলুন” 

ভাবের ঘরে কোন ফাকী মহাপুরুষ সহ করিতে পারিতেন না। 

দ্যর্থহীন ভাষায় কহিলেন, “বাবা, আগে তগবান্কে নিজ হৃদয়ে দর্শন 

করতে হবে। অন্তরে তার দর্শন ন। হলে বাইরে সর্ববূতে তাকে 
দেখা কি ক'রে সম্ভব? আত্মান্ুভূতিতে বেশ দৃঢ়তাবে প্রতিষ্ঠিত হলে 
তখন অন্তরে বাইরে সর্বত্র ভার দর্শন হয় ; তাই সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ 

এই অবস্থা লাভ.হয়।” 
সঙ্ন্যাসীটি করজোড়ে নিবেদন করেন, “মহারাজ । সত্যকথা, 
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সর্ববভূতে দয়া ও প্রেম, নিবিকার চিত্তে সব ছুখ সহা করা, এসব 

নৈতিক গুণের পুর্ণতা নিয়ে সে অবস্থায় কি পৌছানো যায় না?” 
শিবানন্দজী উত্তরে কহিলেন, “হ্যা, নৈতিক চরিক্তর গঠনে চিত্ত 

শুদ্ধ হয় এবং সেই শুদ্ধ মনে ক্রুমে ভগবদ্ভাবের ক্ষরণ হয়। একথ! 
ঠিক। কিন্ত কেবল মাত্র নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করলেই যে 
ভগবদ্ধর্শন হবে না। নিরস্তর তার ধ্যান করতে করতে তিনি কপ 

ক'রে ভক্তের হৃদয়ে প্রতিভাত হন ৷ চাই তার ধ্যান__সর্বদা তার 

স্মরণ মনন। সত্যস্বরূপ, বিভু, প্রেমময়, সর্বশক্তিমান, চৈতন্তস্বূপ 
সচ্চিদানন্দকে তাবন! করতে করতে মানুষ ক্রমে সচ্চিদানন্দস্বরূপ 

প্রাপ্ত হয়। যো সো ক'রে একবার তগবান্কে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত 
করতে পারলেই সব হয়ে গেল। তখন আর আলাদ। ক'রে নৈতিক 
চরিজ্র গঠনের দরকার হয় না। সত্য, দয়া, প্রেম এ সকল সদ্বৃত্তি 

তখন আপন! হতেই এসে পড়ে । ঠাকুর বলতেন যে, বাপ যে 

ছেলের হাত ধরেছে সে ছেলের আর পড়ে যাবার তয় নেই । আসল 

কথা কি জান বাবা? কৃপা, কপা। তিনি কৃপা ক'রে দর্শন দিলেই 

মাঞ্গুষ তার দর্শন পেতে পারে । তজনসাধন এসব মনকে ভগবন্মুখী 
করার উপায় মাত্র ।” 

অতঃপর কিছুক্ষণ ভাবতন্ময় অবস্থায় থাকিয়া কহিলেন, “ঠাকুর 
বলতেন যে, কপা বাতাস তে। বইছেই, তুই পাল তুলে দেনা? এই 

পাল তুলে দেওয়াই হল পুরুষকার-__সাধনভজন। ভগবৎকুপা উপলব্ধি 

করার মত ক'রে নিজেকে তৈরী ক'রতে হবে _ভজনসাধন দ্বারা । 

বাকী তার কৃপা । নিরস্তর তার স্মরণ মনন তার ধ্যান করতে করতে 

মনপ্রাণ শুদ্ধ হয়ে যায় । আর এঁ শুদ্ধ মনে স্বতই ভগবদ্ভাবের স্ফুরণ 
হয়, ভগবৎকূপা প্রতিভাত হয়। তা ছাড়া, সাধু হয়েছ, সব ছেড়ে 

ছুড়ে তার আশ্রয়ে এসেছ, ভগবান্ লাভ করাই তোমাদের জীবনের 

একমাত্র লক্ষ্য । তোমাদের তে। তাকে নিয়েই সব সময় থাকতে 

হবে। ঠাকুরের কথায় আছে যে, মৌমাছি ফুলেই বসে, মধুই পান 
করে। তেমনি তোমরাও শয়নে, স্বপনে জাগরণেও সর্ব্বাবস্থায় 
'ভগবান্কে নিয়েই বিলাস করবে। তার বিষয় স্মরণ, তার বিষয় পাঠ, 
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আলোচনা, তার কাছে প্রার্থনা, এই সব নিয়েই তোমাদের থাকতে 

হবে। তবেই জীবনে প্রকৃত আনন্দ ও শান্তি পাবে, আর তার 
আশ্রয়ে আসাও সার্থক হবে । ভগবান্ অস্তর্ধ্যামী । যেখানে আন্তরিক 

ব্যাকুলতা, সেখানে তাঁর কপাও হয়। তার রাজ্যে অবিচার নেই |” 
সন্গ্যাসীর জীবন ত্যাগ তিতিক্ষাময়, দেহবুদ্ধি বিনষ্ট করাই তাহার 

সাধনার প্রধান লক্ষ্য এই তত্বটি শিবানন্দ মঠের উপদেশ প্রার্থ 
সন্্যাসীদের মনে গ্রথিত করিয়। দিতেন । একদিন পরম জেহভরে 

কহিতেছিলেন, “বাবা, তোদের জীবনের আদর্শ হল ঠাকুর । আর 

তিনি ছিলেন ত্যাগীর বাদশা । তোরা তারই আশায় এসেছিস তা 
সর্বক্ষণ স্মরণ রাখবি। তার এই পবিত্র সজ্ঞে স্থান পেয়েছিস, সেও 

মহা! সৌভাগ্যের কথা | তোদের উপর কত বড় দায়িত্ব ষে আছে 

তা তেবে দেখবি। আমাদের শরীর আর ক'দিন। এর পরে 

তোদের দেখেই লোকে শিখবে | ত্যাগই হল সন্ন্যাস জীবনের ভূষণ । 
যে যত বেশী ত্যাগ করতে পারে সে তত ভগবানের দিকে এগোয় । 

“খাটি সন্ন্যাসা হওয়া খুবই কঠিন ॥ তাছাড়া, খালি বিরজাহোম 

করে গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী হল না । যে কায়মনোবাক্যে সক এধণ! 

ত্যাগ করতে পেরেছে সেই হল ঠিক ঠিক সন্যাসী | হত পারিস ত্যাগ 
করে যা। দেখবি সময়ে দরকার হলে মা এত দেবেন যে সামলাতে 

পারবিনি। সঞ্চয় করতে নেই ; এমন কি সাধুর সধয়বুদ্ধিও রাখতে 
নেই| ঠিক স্কোর জলের মত একধার দিয়ে আসবে আর এক 

দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে; কিন্তু সঞ্চয় করেছিস তো। আর আসবে না, 

তখন ময়ল! জমতে শুর করবে । আর কখনও কোন জিনিস চাইতে 

নেই। তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে তার আশ্রয়ে পড়ে থাক। 
যখন ঘ! দরকার মা সব দেবেন । এই দেখ না, এখন এত জিনিসপত্র 

খাবারদাবার কাপড়চোপড় সব আসছে যে সামলানো দায় । একদিন 

গিয়েছে যখন বরাহনগর মঠে থাকতে একখান! কাপড়ই সকলে 

মিলে পরভাম। আর এখন নিত্য নৃতন গরদ পরলেও ফুরোয় না। 
তবে কি জানিষ, তার দয়ায় মনটা তখনও য। ছিল এখনও তাই | 

গ্রয়নের কাপড় ছিল না ব'লে মনে কোন ছঃখ ছিল না; কোন 
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অভাব বোধ হত না। তিনি কৃপা ক'রে ভরপুর আনন্দ দিয়েছিলেন। 

এই দেখ. না, তোর। তে। এখন আমায় ছু হাত গদির উপর শুইয়ে 

রেখেছিস্, কিন্তু আমার মনে হয় সেই কাশীর কথা--যখন শীতকালে 

কেবল খড় পেতে তার উপর শুয়ে থাকতাম | তাতে যা আনন্দ 

ত1 এর সঙ্গে তুলনাই হয় না|” 

“দেখ, আমার সেবা করছিস এ খুবই ভাল । ঠাকুরের মছা 
কৃপা! তোর উপর যে, তার একজন সন্তানের সেবা তিনি তোর দ্বার 

করিয়ে নিচ্ছেন । কিন্তু বাবা, সঙ্গে সঙ্গে সাধনভজনও কর! চাই । 
নিয়মিত জপধ্যান, তজনসাধন করলে তবেই ঠাকুর যে কি ছিলেন 
তা ঠিক ঠিক উপলব্ধি হবে। আমাদের উপর মান্ুষবুদ্ধি এলেই 
মার! যাবি__বেশ মনে রাখবি। তগবদ্বুদ্ধি আনার জন্য চাই তীব্র 
সাধনা । ভগবানের নাম, তার ধ্যান করতে করতে মন সংস্কৃত হলে 

সেই শুদ্ধ মনে ভগবন্ভাব উদ্দীপিত হয়। আমরা তে] ঠাকুরকে 
দেখেছি, তার সঙ্গ করেছি, তার কৃপা পেয়েছি ; তবু তিনি আমাদের 
কত উগ্র সাধন! করিয়ে নিয়েছেন। তিনি যে তগবান্, তিনি যে 

এসেছিলেন জগৎকে মুক্তি দেবার জন্য, তা কি আমরাই প্রথমটা 
ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছিলাম ? ক্রমে সাধনভজনের ছ্বার। সে জ্ঞান 
পাক হয়ে গেছে । অবশ্য তার কৃপা ছাড়! কিছুই হয়নি। তবে 
কাতর হয়ে ডাকলে, ব্যাকুল হয়ে চাইলে, তিনি কপা করেনও ।” 

শরীর ক্রমে জীর্ণ হইয়া আঙ্গিয়াছে। রক্তের চাপ মাঝে মাঝে 

খুব বৃদ্ধি পায়। অথচ দীক্ষার্থী ও জিজ্ঞান্থ তক্ত নরনারীর আনাগোন। 

লাগিয়াই আছে। সেদিন শরীরট! খুবই অবসন্ন। ডাক্তারের! 

কথাবার্তা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন । একজন দর্শনার্থী আসিলে 

সেবকটি সে কথা স্মরণ করাইয়া দেন। শিবানন্দজী বলিলেন__ 

“আমি রামকৃষের চেল! । তার অত ক্যান্সার রোগের যন্ত্রণার মধ্যেও 
যখনই কেউ এসেছে, তার জন্ত কত ভাবনা, কত আলাপ। আর 
আমি চুপ ক'রে বনে থাকব? শরীর খারাপ তা কি হবে? তোমরা 
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এসে শুধু প্রণাম ক'রে চলে যাঁও_-তোমরাই বা কি ভাববে? 
ভাববে--রামকৃ্জের চেল। এই রকম ।, 

রামকৃঞ্+-চেতন। ছিল মহাপুরুষ শিবানন্দজীর সাধন জীবনের 
পরম বৈশিষ্ট্য, এই চেতনার পুর্ণতাকেই তিনি ধরিয়! নিয়াছিলেন 
আপন অভীষ্টরপে। একবার এক চিঠিতে তিনি লিখিয়াছিলেন, 
“আমার জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই যাহ লিখিবার যোগ্য । 

তবে এক বিশেষের অপেক্ষাও বিশেষ ঘটনা! আছে। তাহা-_. 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের চরণদর্শন ও তাহার কৃপ11---যিনি ইচ্ছাময়, স্বতন্ত্র 
এবং স্বাধীন, তিনি ইচ্ছ! করিয়া আমায় দয় করিয়াছেন- এইমাত্র 
ঘটনা আমার জীবনে ।” 

স্বামী অপূর্ববানন্দ রামকৃষ্ণ-ধূত এই মহাজীবনের মূল্যায়ন করিতে 
গিয়া লিখিয়াছেন £ 

“এই একটিমাত্র ঘটন! দ্বারাই কিন্তু তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘবে এক 
গৌরবময় ব্র্ণযুগের স্থষ্টি করিয়া! গিয়াছেন। যে সকল সৌভাগ্যবান্ 
সেই যুগটির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আদিতে পারিয়াছিলেন, তাহাদের 
হৃদয়ের অস্তরতম প্রদেশে উহার স্থৃতি চিরদেদীপ্যমান্ থাকিবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মসজ্বের গুরুপারস্পর্য্যে সেই যুগটিকে একটি সন্ধিযুগ 
বলাও বোধ করি অন্তায় নয়। প্রাচীন অন্পপরিধিযুক্ত কিন্তু অগাধ- 
স্পর্শ বিদায় লইতেছে, পরবস্ত_ বৃহৎ কিন্তু অগভীর বিস্তার লাভ 
করিতেছে। মহাপুরুষজী যেন প্রাচীনকে তাহার ভিতর বহুভাবে 
দেখিবার সুযোগ দিয়া গেলেন আর আগামীকেও ভগবদ্বিধানে 

অবশ্বাস্তাবী জানিয়। সানন্দে আশীর্বাদ করিলেন |” 

গুরুভাতা৷ অখণগ্ডানন্দজী শিবানন্দ মহারাজের এ সময়কার কৃপা- 

লীল! সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন, “শেষ বয়সে শারীরিক নান! অসুস্থতা 

হেতু তাহাকে খুবই কষ্ট পাইতে দেখিয়াছি । কিন্তু তিনি যেরূপ 
অবিচলিততাবে সে সকল সহ করিতেন, তাহাতে মনে হইত যেন 
ঠাহার দেহজ্ঞান আদৌ ছিল না। সেই অবস্থাতেও বহুদূর দূর স্থানের 
অনেক লোক তাহার কপা ও আশীর্বাদ পাইবার জন্ত আসিত।, 
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তিনি কাহাকেও বিমুখ করিতেন না, সকলকেই অকাতরে কৃপ৷ 
করিতেন। পরের ছুংখ কষ্ট দেখিলে তিনি আর স্থির থাকিতে 

পাঁরিতেন না, অফুরস্ত কৃপা ভাগ্ডার খুলিয়া দিতেন। মানুষে এতটা 

সম্ভব হয় ন]। শ্রীশ্রীঠাকুর, মাতাঠাকুরাণী ও স্বামীজী প্রভৃতি সকলেই 
যেন তাহার ভিতর রাখিয়া! বহু লোককে উদ্ধার করিয়াছেন । মহা- 

পুরুষ মহারাজ নিজেকে বাস্তবপক্ষে ঠাকুরের সঙ্গে এত মিলাইয়া 

দিয়াছিলেন যে তাহার আর পুথক সত্তাই ছিল না । তিনি যাহাদিগকে 

কৃপা করিয়াছেন তাহারা শ্রীশ্রীঠাকুরেরই কৃপা পাইয়াছে। তাহার 

উপদেশও ঠাকুরেরই উপদেশ 1৮ 
এই কৃপ্পার শক্তি মহাপুকষ শিবানন্দ লাত করিয়াছিলেন তাহার 

কপালু সদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে । ঠাকুর তাহার সকল শক্তির 

উৎস,_এই পরম সত্যটি নিজের দীর্ঘ জীবনে এক মুহূর্তের তরেও 
তিনি বিস্মৃত হন নাই। তাই দেখি মনীষী রম'যা রল'যাকে তিনি 

লিখিতেছেন,_ 
“ঠাকুরের কৃপায় আমাদের আধারাম্ুযায়্ী উচ্চ উচ্চ জ্ঞানভূমিতে 

আরোহণ করার স্থযোগ হয়েছিল। তার স্পর্শে, তার ইচ্ছায় 
আমার নিজেরই-_তার জীবৎকালে তিনবার সমাধিলাভের সৌভাগ্য 
ঘটিয়াছিল-_তার উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তি সপ্রমাণ করতে আজও 

আমি বেঁচে আছি ।” 

শিবানন্দস্বামী সে-বার দেওঘরে অবস্থান করিতেছেন | একদিন 

তাহাকে বৈদ্যনাথ বিগ্রহ দর্শন করিতে নেওয়া হয় । মন্দিরের পুজারী ও 
পাগ্ডার! তাহাকে সসম্মানে ভিতরে নিয়া গেলেন। তারপর তাহাদের 

ব্যবস্থাপনায় যাত্রীদের আ্োত বন্ধ করিয়া দেওয়া! হইল । তবে 
একথাও জানানো! হইল, দর্শন ও পুজার জন্য শিবানন্ন মহারাঙ্কে 

সাত মিনিট সময় দেওয়া হইবে। এদিকে মন্দিরে ঢুকিয়া লিঙ্গ 
বিগ্রহকে পুস্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াই তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়। পড়িলেন। 
নির্ধারিত কাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল, তবুও তাহার কোন হু'স 

প্রাই । অবশেষে নান! চেষ্টার পর তিনি বান্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইালেন এব 
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সবাই ধরাধরি করিয়া তাহাকে বাহিরে আনিলেন। ইহার পর তিনি 

আনন্দ সহকারে বার বার বলিয়াছিলেন, “বাবার কৃপায় আজ খুব 

দর্শন হল |” 

এই সময়ে একদিন রাত্রিতে শিবানন্দ মহারাজ প্রবল হাপানী 

রোগে আক্রান্ত হন। যন্ত্রণায় দম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম | 

এই সম্কট সময়ে তিনি স্বেচ্ছায় ধ্যানমগ্ন হন এবং দেহবোধ হইতে 

বিচ্ছিন্ন হইয়া সার! রাত্রি কাটাইয়া দেন । 

পরের দিন এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, “বুড়ে। বয়সের ধ্যান 
কিনা! অল্পক্ষণ পরেই মনটা একেবারে গভীরভাবে ভেতরের দিকে 

চলে গেল । তখন দেখি কোন যন্ত্রণা নেই, কষ্ট নেই-_স্থির প্রশান্তি। 

বাইরের ঝড়ঝাপট। সেখানে স্পর্শ করতে পারছে ন।।” 

এক সেবক এই সময়ে প্রশ্ন করেন, “ওট। কি ব্যাপার, মহারাক্দ 1” 

মহাপুরুষ সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, “ওই তো আত্মা 1” 

শিবানন্দজীর শরীর একে অস্থস্থ, তহপরি নিদ্রা নাই। সেবক 

্রন্মচারীটি বলেন, “মহারাজ একটু ঘুমুবেন না ?” 
ভাবাবিষ্ট মহাপুরুষ উত্তর দেন, “আমার আবার ঘুম কি রে?” 

সঙ্গে সঙ্গে সুর করিয়া গুন্গুন্ স্বরে গাহিতে থাকেন-_'ঘুম ভেঙেছে 

আর কি ঘুমাই, যোগ যাগে জেগে আছি । এবার যোগনিদ্রা তোরে 

দিয়ে ম৷ ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েহি। এবার আমি ভাল ভাব পেয়েছি, 
ভাল ভাবার কাছে ভাব শিখেছি । যে দেশে রজনী নেই মা, সে 

দেশের এক লোক পেয়েছি। আমার কিবা দিব। কিবা সন্ধ্যা, 

সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি ।, 
নিদ্রা প্রসঙ্গে আর একদিন বলিলেন, “চণ্ডতীতে আছে যে, মা-ই 

সেই নিজ্রারূপিণী--“য। দেবী সবভৃতেষু নিদ্রারপে পণ সংস্থিত। |" 
তিনি সকলের অধিষ্ঠানরূপিণী, চরাচর সমস্ত জুড়ে রয়েছেন । তিনি 
ছাড়া আর কিছুই নেই। 'আধারভূতা জগতস্তমেক1।' সেই মা-ই 
বিশ্ব ত্রহ্মাপ্ডের একমাত্র আধার । আমার হাদয় কন্দর আলোকিত 

ক'রে সর্বক্ষণ বিরাজ করছেন। ত্বাকে দর্শন করলেই যে সব শ্রাস্তি 

ঈ্র হয়ে যায়, ঘুমের জার দরকারই বোধ হয় না। বখনি একটু 
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শ্রাস্তি বোধ করি, তখনি মাকে দেখে নিই । ব্যস্, আনন্দম! সব 
শ্রাস্তি দূর হয়ে যায়।” 

মহানিশায় জপ ধ্যান কর! স্বামী শিবানন্দ খুব পছন্দ করিতেন। 

একদিন গতীর রাত্রিতে উঠিয়া বসিয়। সেবক ব্রহ্মচারিটিকে 'কহিতে 

লাগিলেন, “ছ্াখ, জপ করবি গভীর রাতে । মহানিশাঁয় জপ করলে 

খুব শীঘ্র শীঘ্র ফল পাবি। সমগ্র মনপ্রাণ আনন্দে ভরে যাবে । এত 

আনন্দ পাবি যে, জপ ছেড়ে আর উঠতেই ইচ্ছ! হবে না। এই তো 

আমার সেবার জন্য জেগে থাকতে হয়। এ সময় বসে বসে জপ 
করবি_ বুঝলি? সময় বৃথা যেতে দিস্নি বাবা । তার নামে ডুবে 

যেতে হবে, ভাসা ভাসা হলে কিছুই হবে না । যতটুকু করবি তন্ময় 

হয়ে করবি; তবেই আনন্দ পাবি। তাই তো! ঠাকুর গাইতেন- - 
“ডুব দেরে মন কালী বলে, হৃদি রত্বাকরের অগাধ জলে । যে কোন 

কাজে ডুবে যেতে না পারলে আনন্দ নেই। তিনি দেখেন--প্রাণ, 

আস্তরিকতা৷ ; তিনি সময় দেবেন না । আর ধ্যান জপ নিত্য নিয়মিত- 

ভাবে করলে তাতে মন শুদ্ধ হয় এবং সে ভাব হৃদয়ে পাক। হয়ে 
যায়| নিত্য নিরস্তর অত্যাস করা চাই । গীতাতে ভগবান্ বলেছেন -- 
“অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহাতে | ব্যাকুল হয়ে কেঁদে 
কেঁদে নিত্য ডেকে যা 7 দেখবি যে সেই ব্রহ্মশক্তি কুলকুণ্ডলিনী জেগে 

উঠবেন, ব্রহ্মানন্দের রাস্ত। খুলে দেবেন । সেই ব্রহ্মময়ী ম! প্রসন্ধা 
হলেই সব হল। চগ্তীতে আছে-_“সৈষা প্রসন্না বরদা৷ নৃণাং ভবতি 
মুক্তয়ে । সেই তিনিই প্রসন্ন হয়ে মানবগণের মুক্তির জন্ বর প্রদান 
করেন। তিনি হৃহাত বাড়িয়ে আছেন দেবার জন্ত ; কিন্তু নিচ্ছে কে? 

ভার কাছে একটু কাতর প্রাণে চাইলেই তিনি সব দিয়ে দেন__তক্তি 
মুক্তি সব। 

“বাড়ীঘর ছেড়ে এসেছিস্ ভগবান্ লাভ করবি বলে। এতো 

জীবনের উদ্দেশ্য । আমলে যেন ভুল ন! হয়ে যায়। খুব খেটে জপ 
ধ্যান স্মরণ-মনন ক'রে ঠাকুরকে হ্হদয়ে প্রতিষ্টিত করে নে; তখন 
খালি আনন্দম্__খুব মজায় থাকবি । সব দেহেরই নাশ আছে। 
আমাদের শরীরই ব। আর কদিন? এই তো! বৃদ্ধ শরীর । এখন চলে 
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গেলেই হল-_ তখন সব অন্ধকার দেখবি । কিন্তু জপ ধ্যান ক'রে যদি 
ইষ্ট দর্শন ক'রে নিতে পারিস্ তো৷ তখন দেখবি যে, গুরু ইষ্ট একট এবং 
গুক তোর হৃদয় মন্দিরেই চির প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। স্থুল দেহনাশে 
গুরুর নাশ হয় ন।। তোদের ভালবাসি বলেই এত বলছি। তোদের 
যাতে প্রকৃত কল্যাণ হয় তাই তো। আমার একমাত্র প্রার্থন11% 

স্বামী শিবানন্দের শেষ জীবনের ভাবময় প্রেমঘন মৃত্তিটি প্রত্যক্ষ- 
দর্শা মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের লেখনীতে অপরূপ ব্যঞ্জনায় ফুটিয়া 
উঠিতে দেখি £ 

_-এই সময় তিনি একটি তালবাসার মৃত্তি হইয়াছিলেন। প্রত্যেক 
ব্যক্তি ও সকলের জন্যই তিনি বিশেষ চিস্তা করিতেন এবং তাহাদের 

কল্যাণের শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করিতেন । প্রত্যেক ব্যক্তিই 
জানিতেন, “মহাপুরুষ মহারাজ” তার অতি আপনার জন- তার 

নিজন্ব। 

-কয়েক হাজার ব্যক্তির মানসিক ছঃখ কষ্টের ভার তিনি বহন 

করিতেন, যেন একটি ছোট-খাট ভালবাসার রাজ্য তিনি চালাইতেন। 

তিনি প্রকাশ্য কম্ম্ণ ছিলেন না, কিন্ত তিনি নিলিপ্ত নিঃসঙ্গ কম্মমী। 
সাধারণতঃ, কর্মী বলিতে বুঝায় যিনি বহ্ুপ্রকার চাঞ্চল্যকর কার্য 
করিতেছেন ; কিন্তু জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ নিলিপ্ত ও নিঃসঙ্গ 
হইয়া তার ভালবাস! ও হাদ্গত শক্তি দিয়া অপরের নিজস্ব ভাঁবটি-_ 
অপরের নিজস্ব কর্মের তাবটি, জাগ্রত করিয়। দিতেন। তিনি স্থির 
হইয়াও চঞ্চল ছিলেন ; একস্থানে থাকিয়াও সর্বত্র বিচরণ করিতেন; 
বিশেষ কোন চিস্তা ন! করিয়াও চিস্ত! করিতেন। 

- ভালবাস ছাড়া তাহার আর একটি শক্তি-_যাহার বিষয় পূর্বেও 
বল! হইয়াছে - উদ্ভুত হইয়াছিল গুণাতীত জ্ঞান ব। অতীন্ড্িয় জ্ঞান। 
তর্ক, যুক্তি, বুদ্ধি বিবেচনার দ্বার মানুষ যতটা! উঁচুতে উঠিতে পারে 
জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ তাহার বন্ধ উদ্ধে উঠিতেন| তাহার 
সেই অবস্থার কথাগুলি এমনই মিষ্ট ও এমনই সত্য হইত যে সেখানে 

বিচারবুদ্ধি চলে না। তিনি জগৎকে ও স্থপ্টিকে অন্ত এক স্তর হইতে, 
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অন্য এক চক্ষে দেখিতেন। সাধারণ লোকে যেমন জগংকে কারণ 

অন্তর্গত দেখে তিনি সেইরূপ দেখিতেন না। তিনি কারণ অতীত 

হইতে জগংকে দেখিতেন। 

--মহাপুরুষ শিবানন্দ আনন্দময় লোকে তাহার মনকে সর্ধ্বদাই 
তুলিয়া রাখিতেন। জীবনের শেষভাগে ধাহার! তাহার কথাবার্তা, 

ভাব তঙ্গী বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার! অনুভব করিয়া থাকিবেন 

যে তিনি অধিকাংশ সময় এই “আনন্দময় লোকেই' বিচরণ করিতেন 
বিদেহ না হইলে কেহই এই অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারেন না। 

ইহ! হইল জীবনুক্ত পুরুষের বিশেষ লক্ষণ । মহাপুরুষ শিবানন্দ 
এই আনন্দময় লোকে অবস্থান করিতেন বলিয়াই সমস্ত জগৎকে 

আনন্দময় দেখিতেন। এইজন্য জীর্ণ দেহে নানাপ্রকার কষ্টের মধ্যেও 

তিনি সর্বত্র “আনন্দ ব। ব্রহ্ম দেখিতেন। 

-যে আনন্দ আমর! উপলব্ধি করিতে পারি বা ব্যক্ত করি সে 

আনন্দ দেহজ ; কিন্তু মহাপুরুষ শিবানন্দ যে আনন্দ উপলব্ধি করিয়া- 
ছিলেন তাহা সৎ, চিৎ, আনন্দের । সে অবস্থায় মাত্র আনন্দের 

ংশটুকু প্রকাশ কর! হয়। চিৎ অবস্থায় মন যাইলে মনের বৃত্তি, চঞ্চল 
ভাব স্পন্দন তিরোহিত হয়। মন তদুর্ধে উঠিলে সৎ বা ত্রন্ষমে লীন 
হইয়া যায়। সৎ অব্যক্ত ও স্বয়ং । এই ছুই অবস্থার বিষয় কেহই 

প্রকাশ করিতে পারেন না__ কেবলমাত্র বিকাশমুখী আনন্দ অল্পবিস্তর 
প্রকাশ করিতে পারেন। এইজন্য জীবনুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ 
জগৎকে আনন্দময় ধাম দেখিতেন ; কিন্তু স্বয়ং তদৃর্ধ অবস্থায় চলিয়া 
যাইতেন। সে অবস্থা প্রকাশ করিবার নয় | “সৎ, চিৎ আনন্দের, 

এক অংশ তিনি জনসমাজের কাছে ব্যক্ত করিতেন, অপর ছুই অংশ 

তিনি নিজেই হইয়। যাইতেন; কারণ সেই অবস্থা বাক্য মনের 
অতীত-_অবাঙ্ মনমোগোচরম্।” 

মঠের এক ব্রহ্মচারী অনবধানত। বশতঃ সেদিন শিবাঁনন্দজীর 

'একটি নির্দেশ পালন করে নাই। নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়৷ 

বার বার সে ক্ষম। চাহিতে থাকে । 
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মহাপুরুষ ধীর প্রশাস্ত কে বলিলেন, “ঠিক বুঝেছ। এখানকার 
কথা শুনে চললে তোমাদের কল্যাণ নিশ্চয়ই হবে। এখান থেকে 
এখন যে সমস্ত কথা বেরুচ্ছে, সে সব ঠাকুরের কথা বলে জানবে । 
এখন ঠাকুরের সঙ্গে এক হয়ে রয়োছি।” মনের ছুয়ার তখন আল্গ! 

ছিল, তাই তাদাত্য বোধের স্বীকৃতি হঠাৎ এদিন শোন! গেল সিহ্ধকাম 
মহাপুরুষের মুখে । 

স্বল্পবাক্, গম্ভীর পুরুষ, শিবানন্দজীর মধ্যে এই সময়ে এক এক 

দিন যেন মধুর স্বভাব বালকের মুখরতা আসিয়া হাজির হইত। স্থীয় 
আনন্দময় অনুভূতির কথা আর যেন চাপিয়৷ রাখিতে পারিতেন না। 

সে-বার তিনি কাশীধামে আনিয়াছেন। সকালবেলায় আশ্রমের 

সন্ন্যাসীরা একে একে তাহাকে প্রণাম করিয়। যাইতেছে । এমন সময় 

একজনকে সম্বোধন করিয়া আনন্দভরে কহিতে লাগিলেন, “গাখ,; 

কাল রাতে একটা ভারী মজা হয়েছে। গভীর রাত, শুয়ে আছি। 

হঠাৎ দেখি যে এক শ্বেতকায় পুরুষ, জটাজুটধারী ত্রিনয়ন__সামনে 
এসে ধ্াড়ালেন। তার দিব্য কাস্তিতে চারদিক আলোকিত হয়ে 

গেছে! আহা ! কী সুন্দর কমনীয় মৃত্তি__কী সকরুণ চাউনি ! তাকে 

দেখবামাত্রই ভেতর থেকে মহাবায়ু একেবারে গড় গড় ক'রে উপরের 

দিকে উঠতে লাগলো । ক্রমে ধ্যানস্থ হয়ে পড়লাম'"আর খুব 

আনন্দ। এমন সময় দেখি যে, মৃত্তিটি ক্রমে বিলীন হয়ে গেলেন, 
আর তার স্থানে ঠাকুর ঈাড়িয়ে আছেন-__সহান্ত বদন, আমার হাত 
ধরে ইসার৷ করে বল্লেন, তোর এখন থাকতে হবে, আরও কিছু 
কাজ আছে ।, ঠাকুরের এই কথার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার নীচের 
দিকে আসতে লাগলো এবং প্রাণবার়ুর ক্রিয়াও চলতে লাগলে । 

সবই তার ইচ্ছা! । আমি কিস্ত বেশ আনন্দে ছিলাম। তিনি আর 
কেউ নন, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ ।” 

এই দর্শনের পর হইতেই শিবানন্দ স্বামীর মন সর্বক্ষণ এক 

অতি উচ্চ অধ্যাত্ম-ভূমিতে অবশ্থিত থাকিত। আহার নিদ্রায় দেখা 
যাইত বিস্ময়কর নিলিপ্তি। ডাক্তারেরা এটিকে বায়ুরোগ বলিয়া 
ধরিয়া নেন এবং তদঙ্যায়ী চিকিৎসাও করিতে থাকেন। 



৩১৬ ভারতের লাধক 

মঠের এক সম্ন্যাসীর মনে কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ উপজিত হয়। 

তিনি গোপনে মহাপুরুষকে বলেন, “মহারাজ, ডাক্তারের! বলছেন, 
এটা বায়ুরোগ । আমার কিন্তু তা মনে হয় না, বোধহয় এট! যোগজ । 

কাশীতে আপনার কি কোন দর্শনাদি হয়েছিল? কাশী হতে"আসার 

পর থেকেই এর স্ুব্রপাত দেখছি ।” 

শিবানন্দ স্বীকার করিলেন; “হ্যা, কাশীতে এক শুভ, জ্যোতির্ময় 

যোগীমৃত্তি দেখি, তারপর থেকেই এই রকম হয়েছে।” 
তক্ত ও দীক্ষাপ্রার্থীর সংখ্যা এ সময়ে কেবলই বৃদ্ধি পাইতেছে। 

একদিন মঠের এক সন্গ্যাসীকে শিবানন্দ বলিতে থাকেন, “গ্যাখ,, 

স্বয়ং ঠাকুরই প্রেরণা! দিয়ে লোকদের এখানে আনছেন, আর এই 
শরীরটার মধ্যে বসে সকলকে কুপা করছেন | নইলে আমায় দেখে 

এত লোক আসবে কেন? আমি তার নাম স্মরণ মনন করি, অন্ত 

কিছু জানিনে। যারা এখানে আসে আমি সকলকে তারই পায়ে 

ঈপে দিই। বলি, “এই নাও ঠাকুর, তোমার জিনিষ তুমি নাও ।, 
লোকে যেমন নান! ফুল দিয়ে তার চরণ পুজা! করে, আমিও তেমনই 
নানা রকম মানুষ অঞ্জলি ক'রে তার পায়ে ঢেলে দিই | তা সকলকে 

তিনি গ্রহণ করছেন, স্পষ্টই দেখতে পাই ।” 

এক একদিন দিব্য উদ্দীপন! ভাব । আশীর্ববাদ প্রার্থীদের বলিতেন, 

“ক্লোয়িং ফ্লোয়িং, ফ্লোয়িং) আশীর্বাদ তো সর্বদাই বয়ে যাচ্ছে । কিছু 

ভাবনা! নেই। সব হয়ে যাবে । এমনি বলছি যে তা নয়__ঠিকৃ।” 
আবার এক একদিন ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বলিতেন, “যে আসবে, 

কাউকে ফেরাব না। আমি ম৷ গঙ্গা হয়ে গেছি ।” 

কোন কোন দিন মহাপুরুষের সর্ধব সত্তায় মহাভাবের মাতামাতি 
আরম্ভ হইয়া যাইত। আনন্দে তিনি তখন গর্গর মাতোয়ার1 | ভাবের 
উপশম ঘটিলে ভক্তসেবকদের ডাকিয়। বলিতেন, “শরীরে যেন একটা 

ডাকাত ঢুকেছিল। কালী কীর্তন হতেই ছেড়ে গেল। বাপরে 
বাপ, শরীরট। যেন তছনছ ক'রে দিয়ে গেছে । এ রকম ভাব ঠাকুরের 
হত। আমি তো তারই সন্তান! কুছ নহী তো থোড়া থোড়া তো 

আছে? 
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শরীরে হাপানী ও রক্তচাপের যন্ত্রণ খুব চাপিয়! বসিয়াছে, 
সেদিকে জ্রক্ষেপই নাই | মাঝে মাঝে সিদ্ধ সাধক দ্রষ্টা স্বরূপে 

বলিতে থাকেন, “আদ্রকাল একট ভারী মজা দেখছি । এটাকে 
অবলম্বন ক'রে ছুটে। ব্যাপার চলছে-_একটা শরীরের আর একটা 

আত্মার। শরীরের দিক থেকে ব্যাধি ইত্যাদি কত কি, আত্মার 

দিক থেকে নিম্মল আনন্দ--বেশ আনন্দ হয় দেখে, আর ভেবে |” 

কিছুদ্দিন যাবত শিবানন্দজীর অধ্যাত্মজীবনে আত্মপ্রকাশ ক'রে 

পরম অনুভূতির একট] বিশেষ অবস্থা | দর্শনার্থী ভক্ত, মঠের ব্রহ্মচারী 
সন্্যাসী যে কেহ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হন, তাহাকেই তক্তিতরে 
করজোড়ে তিনি প্রণাম নিবেদন করেন । কেহ বিশ্মিত হন, কেহ বা 

তয়ে সঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়! পড়েন । 

একদিন গভীর রাতে রোগশয্যায় শুইয়া আছেন, হঠাৎ ঘুম 
ভাঙ্গিয়া গেলে সেবক সন্নযাসীটিকে করজোড়ে প্রণাম জানাইলেন। 

এই দেবকটি তাহারই দীক্ষিত শিষ্য । ভীত স্বরে তিনি বলিয়া 

উঠেন, “মহারাজ, এতাবে প্রণাম ক'রে আমায় আর পাপের তাগী 

করবেন ন1।” 

শিবানন্দ মহারাজ শান্ত স্বরে কহেন, “আমল ব্যাপারটা কি 

জানিস, যখনই লোকজন সামনে আসে তখনই সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন 

দেবদেবীর মৃত্তি দেখতে পাই ; তাই সেই সেই দেবতাদের প্রণাম 
করি। কোন লোক সামনে এলেই প্রথমটা তাঁর তেতরকার যা সন্ত 

সেই সত্তা অনুসারে কোন ঈশ্বরীয় জ্যোতির্ময় রূপ সামনে আবিভূতি 
হন। লোকজন তখন ছায়ার মত অস্পষ্ট, আর ঈশ্বরীয় রূপই স্পষ্ট ও 

জীবস্ত দেখায় | তাই তে প্রণাম করি। প্রণাম করার পরে ঈশ্বরীয় 

রূপ অস্তর্ধান হয়। তখন লোকজনকে স্পষ্ট দেখতে পাই, চিনতেও 

পারি।” 

উচ্চতর দিব্য অন্ুভূতিসমূহ তখন তরঙ্গায়িত হইতেছে শিবানন্দের 
সাধনসত্তায়। একদিন আপন মনে সেবকদের কহিতে লাগিলেন, 

“কৃপা কৃপা কৃপা । তিনি কৃপা ক'রে বোঝালে সবই সম্ভব, নইলে 
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কি ক'রে তাকে বুঝবে? দেখতে তো৷ সাধারণ মানুষের মত-__খাচ্ছেন, 

শুচ্ছেন, বেড়াচ্ছেন, শৌচাদি করছেন কিন্তু তারই তেতরে যে 
এত কাণ্ড তা কি ক'রে লোকে বৃষবে বল, ত্র বিশাল শক্তির খেল! 

যত দিন যাবে ততই লোক দেখতে পাবে । ধর্মজগতে একটা মহ 

ওলটপালট হয়ে যাবে। সে-সব ঠাকুর কৃপা ক'রে কত যে দেখিয়ে 
দিচ্ছেন তা আর কাকে বলব? কাকেই বা বলি, আর কেই বা 

ওসব বুঝবে? তিনি কত কি জানিয়ে দিচ্ছেন! তার বিষয়ে কত 

কথ। যে প্রাণের ভিতর ( বুকে হাত দিয়! দেখা ইয়া ) গজ. গজ. করছে, 

কাউকে তো! ত।৷ বলবার জো নেই । কেউ ওসব বুঝতে পারবে না। 
তোমাদের ও বলতে পারিনে । এমনকি তোমরাও ওসব বুঝতে পারবে 

না। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ ) যতদিন ছিলেন, তার কাছে প্রাণ 

খুলে ওসব কথ। বলতুম, বলে প্রাণট খোলসা হ'ত। তিনিও আনন্দ 

পেতেন, আমারও আনন্দ হ'ত। সে-সব অতি গুহা কথা | তার 

সঙ্গে নিরিবিলিতে কত সব কথ! হয়েছে! তিনিও অনেক সময় 

নিজের অনেক কথা বলতেন । এখন তো৷ আর তা হবার জো নেই। 

এখন সে-সব অনুভূতি, সে-সব কথ প্রাণের তেতরই রয়ে যাচ্ছে, 
বলবার লোকই পাইনে । সবই যেত্ার ইচ্ছা । তবে আন্তরিক 

প্রার্থনা করছি, জগতের কল্যাণ হোঁক্, তোমাদের কল্যাণ হোক্, 
তোমরা সব শাস্তিতে থাক ।” 

স্বামী শিবানন্দের শরীর এখন প্রায় পতনোন্মুখ, অস্তর্লোকে নিরস্তর 
চলিয়াছে মা-ব্রক্মময়ীর কপ! আস্বাদন । সেদিন নিজের সম্বন্ধে সেবক 

শিষ্যদের বলিতে থাকেন, “কামন1-বামন। থাকলে চির শাস্তিলাভ কর! 

অসম্ভব; আর সেই কামনা-বাসনা ভগবৎকৃপা৷ ছাড়া সমূলে বিন 

হওয়াও সম্ভবপর নয়। ঠাকুর কৃপা ক'রে আমার সব কামনা-বাসন। 
একেবারে মুছে দিয়েছেন ; কোন বাসনা নেই। এই শরীরটা! কেবল 

তার ইচ্ছায়, তারই কাজের জন্য রয়েছে; আমি হচ্ছি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত 
স্ভাব। এ শরীরটাও যে আছে তাই অনেক সময় মনে হয় না। 
তবে প্রভুর অনেক কাজ এই শরীর দিয়ে করাচ্ছেন, তাই তিনি এই 
শরীর এখনও রেখেছেন। আমার কিন্তু কোন বাসন! নেই, বুঝলি 
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'আমি ব্রহ্মানন্দস্বরূপ এই বলে ধীর স্থির হয়ে বসে রইলেন। 

তখন তার চেহারা একেবারে বদলে গেছে ; তিনি যেন এক নূতন 

লোক ।|। তার দিকে তাকাতে ভয় হচ্ছিল। অনেকক্ষণ পরে আপন 

মনেই বলতে লাগলেন_ “মা! আমায় কূপ ক'রে সব দিয়েছেন। তার 

ভাণ্ডার খালি ক'রে আমায় পরিপূর্ণ ক'রে দিয়েছেন । আমার আর 
কিছু চাইবার নেই । তার কৃপায় সব লাভ হয়েছে__যং লন্ধাচাপরং 

লাভং মন্থতেনাধিকং ততঃ | তবু যে তিনি এ শরীরটা! কেন রেখেছেন 

তিনিই জানেন। 
“...গভীর রাত। মহাপুরুষজী তার নিঙ্গের খাটে বসে আছেন-__ 

ধ্যানস্থ। অনেকক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকার পরে আপন ভাবে এক একবার 

চোখ মেলে দেখে আবার চোখ বুজে বসে আছেন। এমন সময় 

হঠাৎ একটা বেড়াল ঘরের মেঝের উপর মিউ মিউ ক'রে ডেকে 

উঠলেো।। তিনি সেদিকে তাকিয়ে হাত জোড ক'রে বেড়ালের উদ্দেশ্যে 

প্রণাম করলেন। তিনি যে বেড়ালকে প্রণাম করছিলেন নিকটস্থ 

সেবক প্রথমটায় তা বুঝতেই পারে নি। সেজন্য সে একটু সন্দিগ্ধ- 
চিত্তে তার দিকে তাকাতে তিনি বল্লেন__“গ্যাখ, ঠাকুর আমায় এখন 
এমন অবস্থায় রেখেছেন যে, সবই দেখছি “চিন্ময়, ঘর-দোর, খাট- 

বিছানা এবং সর্বপ্রাণীর ভেতরই সেই এক চটৈতন্তের খেলা কেবল 
নামের ভেদমাত্র ; কিন্তু মূলে সব একই। বেশ পরিষ্কার দেখছি, 
চেষ্টা ক'রেও সে ভাবট। সামলাতে পারছি না। সবই চৈতন্তময়। 
এই বেড়ালের ভেতরও সেই চেতন্তের প্রকাশ জ্বলজ্বল করছে। 
এইভাবেই ঠাকুর আজকাল আমায় ভরপুর ক'রে রেখেছেন। 
লোকজন আসে যায়; কথাবার্তা বলতে হয় বলি; সাধারণ কাজকর্ম 

আহারা্দি করতে হয় করি। যেন অভ্যাসবশতঃ ক'রে যাই। 

কিন্তু এসব থেকে মন একটু তুলে নিলেই দেখি যে, সর্বত্রই সেই 
চৈতন্চের খেলা । নামরূপ এসব তো! অতি নিম্ন স্তরের ব্যাপার | নাম- 

রূপের ওপরে মন গেলেই, বাস! তখন সবই চৈতন্তময়, আনন্দময় । 
এসব বলে বোঝাবার জিনিস নয়। যার সে অবস্থা হয় সেই 
জানে । আরও কত কি ৰলতে যাচ্ছিলেন, কিন্ত এটুকু বলেই 
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হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন। সেবক মুগ্ধ প্রাণে হতভম্ব হয়ে দীড়িয়ে 
রইল১ |” 

শিবানন্দজী রোগজীর্ণ দেহটিকে নিয়া সেবকগণ অতিশয়,বিব্রত, 

দিবারান্্র তাহাদের উৎকণ্ঠার সীমা নাই | নিজ দেহের নশ্বরতার কথ! 
মহাপুরুষ যেমন বলিতেন আবার তেমনি উদ্দীপন। ভরে বলতেন, 

«এই শরীরের জন্য তোমাদেরও কত কষ্ট দিচ্ছি! এতটা করি কেন, 
জান? এ দেহ তো! সাধারণ দেহের মত নয়! এর একটা বিশেষত্ব 

আছে। এ শরীরে ভগবান্-উপলন্ধি হয়েছে । এ শরীর ভগবানকে 

স্পর্শ করেছে, তার সঙ্গে বাস করেছে, তার সেবা করেছে। এই 
শরীরটাকে তিনি যুগধণ্ম প্রচারের যন্্ম্বরূপ করেছেন-_তাই এত ।” 

তাহার শরীর খারাপ বলিয়। ভক্ত শিষ্যদের ঠেকানোর উপায় 

নাই | কারণ, ডাক্তারের নিষেধ করিলেও তিনি মানিতে চাহেন না। 

বিদায় লগ্নে সিদ্ধকাম শিবানন্দ যেন সদাব্রত খুলিয়া বমিয়াছেন। 
এ সময়ে সর্ব অস্তিত্বে তিনি ঠাকুরের দর্শন ওস্পর্শ পাইতেছেন। 

মাঝে মাঝে তাই বলিয়া উঠেন, “ঠাকুর ব্যাপক হয়ে রয়েছেন, সর্ব্বদ! 

শ্বাসে শ্বাসেই তার দর্শন পাচ্ছি ।” 
কোন ভক্ত বা আগন্তক মঠে আসিয়া প্রসাদ না পাইয়া চলিয়। 

গেলে সেবক সন্ন্যাসীদের আর রক্ষা নাই| ভাণগ্ারীকে ভয়ে ভয়ে 
সদ সতর্কদৃষ্টি রাখিয়া! চলিতে হয়। 

বৃদ্ধ জেলে পূর্ণ হালদার গঙ্গায় তাহার ছোট ডিঙ্গিতে বসিয়া 

মাছ ধরিতেছে, তাহার সব কিছুই ডবল দামে বেলুড়-মঠকে কিনিয়া 
রাখিতে হইবে_বড় ছুংস্থ সে, তাহার হুঃখের কথা প্রাণ খুলিয়া 

একদিন সে শিবানন্দজীকে জানাইয়। দিয়াছে। 
উৎসবের কুলী মজুর, পাড়ার বাগ্নী, ঈ্াওতাল ভূত্য, দারোয়ান 

সকলেরই 'বাবার, কাছেই দরকার বারান্দায় দাড়াইয়! “বাব 

তাহাদের খোঁজখবর নেন, প্রয়োজন বোধে নোট-টাকা ছুড়িয় 
ফেলেন, দরাজ মনে আদেশ দেন, “ভাগারসে লে যাও ।, 

১ শিবানন্দ বানী : উদ্বোধন 
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ঠাকুর শব্দ উচ্চারণেই হয় দিব্যভাবের উদ্দীপন | পুজারীকে 
দেখিলেই ঠাকুরের কালের আনন্দস্থৃতি উদ্বেল হইয়া উঠে। ম! 

ংসেশ্বরীর মৃত্তিটি দেখিলেই হন আনন্দে মাতোয়ারা ! 
গায়ক হয়তো তাহার সম্মুখে মায়ের নাম গাহিতেছেন, আর 

শিবানন্দ মহারাজ মুহুর্তে উদ্দীপিত হইয়। উঠিয়াছেন। আনন্দৰেগ 

সহ করিতে ন। পারিয়! গায়ককে বলিতেছেন, “যা যা পাল পালা ! 
'এঃ হাটে হাড়ি ভেঙ্গে দিলে! এ যেন শুকনো দেশলাইয়ের কাঠি 

হয়ে রয়েছে । ঠাকুর যেমন বলতেন, “একটুতেই দপ, ক'রে জ্বলে 
ওঠে'_-তাই হয়েছে ।” 

এমনি ভাবে দিনের পর দিন তাহার সাধন-সত্বায় লীলায়িত 

হইয়া উঠিতেছে তাব-জলধির বিচিত্র তরঙ্গমাল। | কখনে। মায়ের কথা, 
কখনো ঠাকুরের কথ! নিয়া নানাতাবে চলিতেছে মধুর আন্বাদন। 

দিব্য অনুভূতির শিখরদেশ হইতে নামিয়া আসিয়া স্বামী শিবানন্দ 
এবার বিরাজিত “ভাবমুখে" । মা ব্রহ্মময়ীর অস্কে বসিয়া আছেন-_ 
মায়ের বালকটি। সেদিন এক ন্নেহভাজন ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাস 

করিলেন, “ওরে, তুই কি পড়ছিস্ আজকাল ?” 
“আজে, মাওুক্যকারিকা পড়ছি,” সবিনয়ে উত্তর দেন নবীন 

সাধক | 

“দূর শালা ! ওতে কি আমার মায়ের নাম আছে ?” পরমানন্দে 

বলিয়। বসেন শিবানন্দ মহারাজ । 

সর্ধ্ঘ বন্ধনহীন, শুদ্ধম অপাপ বিদ্ধম এই কুন্থুমপেলব বৃদ্ধ শিশুর 

আননে লদ। স্কুরিত রহিয়াছে দিব্য জ্যোতির আভা | জগৎংপ্রপঞ্চে 

€তপ্রোত পরম সত্তার মধ্যে নিজেকে যেন নিরস্তর তিনি বিস্তারিত 

$রিয়া দিতেছেন। 

অপুর্ব তাহার এসময়কার শিশু-লীলা | বিছানায় বসিয়া মহাপুরুষ 
ধনে। শালিক ময়নাকে হাত নাড়িয়া নাড়িয়। ডাকিতেছেন । কখনো 

.খেল্নার ডমরু শব্দে দিতেছেন দূরে তাড়াইয়া। 

হঠাৎ একদিন আবদার ধরলেন, রিস্ট ওয়াচ একটি এখনি তাহার 
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চাই। তখনি তাহ! আসিয়। গেল । ছুই একবার হাতে বাঁধিবার পর 
আর উহার কোন প্রয়োজন রহিল না| 

১৯৩২ সালের কথা । কোন কোন দিন দেখা যাইত এই সিদ্ধ 

মহাপুরুষ বালকবৎ অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন | “বিছানার উপর 
কথামত, গীতা, চণ্তী, হিতোপদেশ, ঠাকুরমার ঝুলি, একটি খঞ্জনী, 

লাঠি, ছবির বই-__ইত্যাদি নানা জিনিস নিয়ে বসে আছেন- যেন 
পাচ বছরের একটি বালক। আর ইচ্ছান্ুরূপ সব জিনিস নাড়াচাড়া 

করছেন। হয়তো একটু৬খপ্রনী বাজালেন, ঠাকুরমার ঝুলি একটু 
পড়লেন, আবার কখনো বা হাসতে হাসতে লাঠি হাতে সেবকদের 
শাসাচ্ছেন। তিনি যে কেন এরূপ আচরণ করতেন তার একটু আভাস 
পাওয়া যায়__তার একদিনকার কথ। থেকে । জনৈক সেবককে 

কথায় কথায় বলেছিলেন__্যাখ্ ১, মনটা! সব সময়ই নিগ্ডণের দিকে 

ছুটে যেতে চায়; তাই এসব পাঁচ রকম নিয়ে মনটাকে নামিয়ে 

রাখার। চেষ্টা করি | মা! যেমন খেলন। দিয়ে ছেলেদের ভূলিয়ে রাখেন, 

তেমনি আমিও মনকে পাঁচ রকমে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করছি ।” 

মঠের প্রবীণ সাধকের। বুঝিলেন, নিগুণ পথের অভিযাত্রী, 
নির্বানোন্ুখ এই মহা৷ সাধককে আর বেশীদিন ধরিয়া! রাখার উপায় 
নাই। 

শেষটি বিদায়ের দিন আসিয়! পড়িতেছে। আজকাল শিবানন্দ 
মহারাজ মাঝে মাঝে তাহার বিদেহী গুরুভাতাদের দর্শন লাভ করেন 

একদিন ভক্তদের বলিলেন, “কাল খুব ধ্যান হয়েছিল । এইসব র] 
ছেড়ে, দেহজ্ঞান ছেড়ে মন চলে গিয়েছিল উদ্ধলোকে । স্বাম 

দেখলাম । একট] জ্যোতির ন্থৃতোর মত ঝুলছে, সে দিয়ে 
স্বামীজী নীচে এসেছিলেন । মহারাজকেও দেখেছি, তিনিও রয়েছেন 

বেশ আনন্দে ছিলাম” 

আর একদিন জানাইলেন, “এই মাত্র ম্বামীজী ও মহারাজ; 
এসেছিলেন | আর বললেন, চল তারকদা'। তোরা কেউ 

পেলিনে ? এই যে সামনে দাড়িয়েছিলেন।” 
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মারাত্মক জন্নাস রোগে শিবানন্দ স্বামী আক্রান্ত হইয়াছেন। 
মঠের ব্রহ্মচারী ও সঙ্গ্যাসীরা, গৃহস্থ ভক্কেরা, সেবার কোন ত্রুটি হইতে 

দিতেছেন না। স্তর নীলরতন প্রভৃতি সুবিজ্ঞ ডাক্তারের প্রাণপণ 

চিকিংস। করিতেছেন, কিন্তু তাহার শরীরের কোন উন্নতি দেখা 
যাইতেছে না। স্যর নীলরতন সেদিন পরম শ্রদ্ধাতরে মন্তব্য করিলেন, 

“যে ক'রেই হোক একে আপনার! আট্কে রাখুন । বলুন তে৷ এমন 
মহাপুরুষ চলে গেলে পৃথিবীর কি অবস্থা হবে ?” 

গুরুভাই বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ সেদিন এলাহাবাদ হইতে ছুটিয়া 
আসিয়াছেন স্বামী শিবানন্দকে দর্শনের জন্ত ৷ তিন দিন পরে, বিদায় 
নিতে গিয়া প্রণাম করিতেছেন, এমন সময়ে শিবানন্দজী নীরবে বাম 

হাতটি তাহার মাথায় রাখিলেন। এই ঘটনাটির প্রসঙ্গে উত্তরকালে 
বিজ্ঞানানন্দ বলিয়াছেন, “যেদিন মহাপুরুষ মহারাজ আমার মাথায় 
হাত দিয়েছিলেন, সেদিন থেকেই মনের ভাব একেবারে বদূলে গেল । 
তার ভাবটা যেন আমার তেতর ঢুকিয়ে দিলেন। এখন মনে হচ্ছে, 

যে পধ্যস্ত আমার গায়ে এক ফৌট! রক্ত থাকবে, সে পর্্যস্ত যে 
আসবে তাকেই ঠাকুরের নাম দিয়ে যাবো 1” 

১৯৪৪ সালের ২০শে এপ্রিল রোগের সঙ্কট ঘনাইয়। আসে, 

ডাক্তারের। বিষণ্ণ চিত্তে বিদায় গ্রহণ করেন । মঠবাড়ী ও মঠপ্রাঙ্গণে 

শোকাকুল নরনারা ভীড় করিয়৷ ঈাড়ায়। সাধুর! স্বামী শিবানন্দের 
শয্যা ঘিরিয়! বসিয়া আছেন, নিরস্তুর শুনাইতেছেন সদ্গুরুর পবিত্র 
নাম। মহাপুরুষের সার দেহে তখন দেখা দিতেছে পুলক রোমাঞ্চ। 

দিব্য আনন্দের জ্যোতি ছড়াইয়। পড়িয়াছে তাহার মুখে চোখে ! 

“শেষ মৃহূর্ত যতই নিকটবন্বা হইতেছেন তাহার অঙ্গে পুলক 
আরে! ঘন ঘন হইতে লাগিল। মুখ শ্মিত প্রশাস্ত। অপরাহু ৫ট৷ 
৩৬ মিনিটের সময় হঠাৎ মহাপুরুষজ্জীর বদনমণ্ডল এক অপূর্ব আনন্দ 
জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আর সঙ্গে সাঙ্গ মাথার চুল 
এবং সর্ধব শরীরে লোম কদদ্বফুলের মতন খাড়া হইয়া! উঠিল এবং 
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একটু পরেই মুখ দিয়! অস্তিম নিঃশ্বাস নির্গত হইল | সেই পুলকিত 
অবস্থা অনেকক্ষণ ছিল১।” 

বেলুড় গঙ্গাতীরে শত শত শোকাকুল নরনারীর সম্মূথে সেদিন 
ভস্মীভূত হয় মহাসাধক শিবানন্দ স্বামীর মরদেহ, 'আর এই সঙ্গে 
নিব্বাপিত হয় রামকৃষ্ণ দেউলের একটি স্ুুপবিভ্র আলোকবিস্তারী 
দীপশিখা। 
















